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ATA da 475ª Reunião Ordinária de Licenciamento Ambiental do Condir do dia 

10/04/2019 

 

Aos dez dias do mês de abril  de dois mil e dezenove, às dez horas, em sua 

sede na Avenida Venezuela, cento e dez, segundo andar, na sala de 

reuniões da presidência do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), na 

cidade do Rio de Janeiro, realizou-se a quadringentésima septuagésima 

quinta Reunião Ordinária de Licenciamento Ambiental do Conselho 

Diretor do INEA (CONDIR), na forma instituída pelo Decreto Estadual nº 

46.619, de dois de abril  de dois mil e dezenove. Na Reunião, estavam 

presentes os Senhores Conselheiros:  Claudio Barcelos Dutra, Presidente; 

Tiago Ferreira Rangel, Diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e 

Ecossistemas (DIBAPE); Fernando Gouveia de Holanda, Diretor de Gente 

e Gestão (DIGGES); Alexandre Cruz, Diretor de Licenciamento Ambiental 

(DILAM); e Fabiana da Cruz Barreto Machado, Assessora II,  

representante da Diretoria de Recuperação Ambiental (DIRAM).  Os 

demais constam na lista de presença. I. Abertura:  Abrindo os trabalhos, o 

Presidente cumprimentou a todos e deu início à reunião. 1. E-

07/002.3507/16 –  GGP Industrial Ltda.. Requerimento: Renovação da 

Licença de Operação (LO IN016078) para extração de argila para uso na 

construção civil, com a utilização de  Área de Preservação Permanente 

(APP) na poligonal DNPM/ANM 890.245/08, para área efetiva de extração 

de 35,94ha, no município de Paraíba do Sul. Decisão: Renovação aprovada 

conforme considerações da equipe técnica da Superintendência Regional 

do Médio Paraíba do Sul (SUPMEP) e Parecer Técnico de Licença de 

Operação nº SUPMEP 26.03.19.  2. E-07/002.1986/16 –  Mape 

Incorporação e Empreendimentos Ltda . . Requerimento: Retificar o item 
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1 da Ata da 471ª Reunião Ordinária de Licenciamento Ambiental do 

CONDIR, do dia 13/03/19, para correção do novo endereço da empresa 

para “Av. das Américas, 3500, bloco 0001, sala 605, Barra da Tijuca, RJ”. 

Dessa forma, onde se lê: “1. E-07/002.01986/16 –  Mape Incorporação e 

Empreendimentos Ltda.. Requerimento: Alteração de razão soc ial, 

endereço e CNPJ. Emissão de nova licença, mantidas as condicionantes e 

o prazo de validade da Licença Prévia e de Instalação (LPI IN043516), 

devido à impossibilidade de proceder -se à alteração do número do CNPJ 

no Sistema de Licenciamento informatizado do INEA, passando de: (...); 

para: ‘Ano Bom Incorporação e Empreendimentos S.A.’, endereço: 

‘Avenida Ministro Ivan Lins n° 270, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de 

Janeiro, RJ’, (.. .)” ,  leia-se: “1. E-07/002.01986/16 –  Mape Incorporação 

e Empreendimentos Ltda.. Requerimento: Alteração de razão social, 

endereço e CNPJ. Emissão de nova licença, mantidas as condicionantes e 

o prazo de validade da Licença Prévia e de Instalação (LPI IN043516), 

devido à impossibilidade de proceder -se à alteração do número do CNPJ 

no Sistema de Licenciamento informatizado do INEA, passando de: (...); 

para: ‘Ano Bom Incorporação e Empreendimentos S.A.’, endereço: ‘Av. 

das Américas, 3500, bloco 0001, sala 605, Barra da Tijuca, RJ’, (.. .) ”. 

Decisão: Retificação aprovada conforme cons iderações da equipe técnica 

da SUPMEP. 3. PD/014.1427/18 –  Una Prosil –  Usina Nova América 

Indústria e Comércio Ltda.. Requerimento: Autorização Ambiental de 

Funcionamento para fabricação de silicato de sódio e sílica coloidal, no 

município de Paracambi, como parte integrante do Termo de Ajustamento 

de Conduta (TAC.INEA.12/18), celebrado entre o INEA e a empresa 

Unaprosil,  em 17/12/18. Decisão: Autorização Ambiental de 

Funcionamento aprovada conforme considerações da equipe técnica da 

Gerência de Licenciamento de Indústrias (GELIN) e Parecer Técnico nº 

571/2019. 4. E-07/002.14437/15 –  Plano B Transportes Ltda. Me. 

Requerimento: Licença de Operação para transporte de produtos perigosos 

e coleta e transporte de resíduos perigosos (classe I) em todo o territóri o 

do Estado do Rio de Janeiro. Decisão: Conforme considerações da equipe 

técnica da Gerência de Licenciamento de Risco ambient al e Áreas 

Contaminadas (GELRAC) e Parecer de Indeferimento n° GELRAC-PT-
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0464/2018, o Conselho Diretor indeferiu o requerimento de  licença. 5. E-

07/002.728/13 –  Auto Posto Pérola de Santa Clara Ltda..  Requerimento: 

Intervenção em Área de Preservação Permanente (APP) de edificações na 

Faixa Marginal de Proteção (FMP) do Córrego Boa Sorte (parte do muro, 

parte do depósito, pátio do posto com piso permeável, o lavador 

desativado, o escritório/loja, parte dos tanques de combustível, bomba, 

parte da projeção da cobertura das bombas e a caixa de óleo –  CSAO) e 

inseridas na seção projetada do curso d`água (o compressor, o sistema de 

tratamento de esgoto, parte do depósito e parte do muro), no município de 

Porciúncula. Decisão: Conforme considerações da equipe técnica da 

Gerência do Licenciamento de Recursos Hídricos (GELIRH) e Parecer 

Técnico nº 060/2019/SEFAM, que esclareceram que:  (i) tecnicamente o 

Serviço de Demarcação de Faixa Marginal de Proteção (SEFAM) não se 

opõe à permanência das benfeitorias em questão na APP/FMP,  com 

exceção do compressor e de parte do depósito que estão na seção,  

considerando que a área como um todo encontra -se antropizada, sendo 

considerada urbana consolidada, nos termos do Decreto Estadual n° 

42.356/2010, havendo ocupação consolidada nas margens do curso d’água 

a montante e a jusante, e que apenas a sua retirada não traria ganhos 

ambientais significativos; (ii) foi informado pela parte requerente que não 

existe viabilidade locacional para tais benfeitorias, uma vez que a área da 

propriedade que não está inserida na FMP é voltada para o acesso de 

veículos às bombas de abastecimento;  (iii) o SEFAM não se opõe à 

permanência do sistema de tratamento de esgoto, por considerar que tal 

estrutura não influenciaria no escoamento do curso d’água ;  (iv) o SEFAM 

se opõe à permanência do compressor e de parte do depósito, uma vez que 

a parte requerente informou que tais benfeit orias poderiam ser realocadas;  

e (v) quanto ao muro, de acordo com a Resolução CONEMA n° 83 de 26 

de julho de 2018, que regulamenta o disposto no Art. 3º, inciso X, alínea 

“K”, da Lei Federal n° 12.651/2012, “a construção de muro de divisa de 

propriedades ou posses em áreas urbanas consolidadas, com dispositivo 

que permita acesso ao corpo hídrico” ,  também é considerado como 

eventual e de baixo impacto ambiental, dessa forma, não há impedimento 

por parte do SEFAM quanto a sua permanência, uma vez que ele não 
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impede o acesso ao corpo hídrico;  o Conselho Diretor: (A) autorizou a 

intervenção em APP das edificações na FMP do Córrego Boa Sorte (parte 

do muro, parte do depósito, pátio do posto com piso permeável, o lavador 

desativado, o escritório/loja, parte dos t anques de combustível, bomba, 

parte da projeção da cobertura das bombas e a caixa de óleo –  CSAO) e 

inseridas na seção projetada do curso d`água (o sistema de tratamento de 

esgoto e parte do muro); (B) não autorizou a intervenção na seção 

projetada do curso d`água do compressor e da parte do depósito; e (C) 

determinou a continuidade da análise do processo de licenciamento.  Como 

medida compensatória, o empreendimento deverá apresentar (a) projeto de 

recomposição de vegetação em FMP, em 90 dias, que deverá se r executado 

no trecho em questão do Córrego Boa Sorte  ou em outro curso d’água na 

mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia 

hidrográfica, na proporção de no mínimo 8:1 em relação à área que sofreu 

intervenção, com espécies nativas e  significativas do ecossistema local , ou 

(b) proposta de monetização para a reposição florestal .  6. E-

07/002.10691/17 –  Tinoco e Lima Participações e Empreendimentos 

Ltda.. Requerimento:  Intervenção em Área de Preservação Permanente 

(APP) de edificações projetadas (parte da “Pista de Marcha 01”, toda a 

“Pista de Marcha 02”, parte das Áreas 08, 09, 13, 15 e 16) e edificações já 

implantadas (um curral e parte das vias de circulação interna) na Faixa 

Marginal de Proteção (FMP) do Rio Muriaé e do Córrego Jabuti caba, no 

município de Itaperuna. Decisão: Conforme considerações da equipe 

técnica da GELIRH e Parecer Técnico nº 054/2019/SEFAM, que 

esclareceram que:  (i) tecnicamente, o SEFAM se opõe à implantação de 

todas as benfeitorias pretendidas e a permanência das  benfeitorias 

existentes na FMP, considerando que a margem em questão não está 

inserida em ambiente urbano consolidado, sendo explícita a viabilidade de 

sua preservação/recuperação sem envolver al tos custos econômicos e 

sociais;  e (ii) o SEFAM sugere que o projeto atual seja redefinido e que as 

benfeitorias existentes sejam desfeitas, a fim de garant ir a não utilização 

desta FMP; o Conselho Diretor: (a) indeferiu o requerimento de 

intervenção em APP das edificações projetadas (parte da “Pista de Marcha 

01”,  toda a “Pista de Marcha 02”, parte das Áreas 08, 09, 13, 15 e 16) e 
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das edificações já implantadas (um curral e parte das vias de circulação 

interna) na FMP; e (b) determinou a retirada das construções indevidas, a 

redefinição do projeto e a recuperação da área. 7. PD-07/014.651/18 - 

Nova Iguaçu Energia e Gás Renovável Ltda. . Requerimento: Licença de 

Operação para planta de geração de energia (potência total de 16,932MW) 

através do aproveitamento energético do biogás oriundo da Central de 

Tratamento de Resíduos de Nova Iguaçu, no município de Nova Iguaçu. 

Decisão: Licença aprovada conforme considerações da equipe técnica da 

Gerência de Licenciamento de Atividades Não Industriais (GELANI) e 

Parecer Técnico nº 611/2019.  8. E-07/200.730/1993 – Prefeitura 

Municipal de Resende. Requerimento: Licença de Operação para projeto 

de sistema de destinação final de resíduos sólidos (Aterro Sani tário), no 

Município de Resende. Decisão: Conforme considerações da equipe 

técnica da GELANI e Parecer Técnico de Licença de Operação n° 

37/2017, o Conselho Diretor : (i) indeferiu o requerimento de licença; (ii) 

deliberou pelo encaminhamento do presente processo administrat ivo, 

devidamente instruído com as informações sobre o processo 0003766 -

96.201.8.19.0045 (decisão liminar) e sobre o Agravo de Instrumento nº 

0045729-25.2015.8.19.0000, à Procuradoria do INEA que deverá 

comunicar à Procuradoria Geral do Estado sobre as irregularidades 

constatadas, bem como sobre a presente decisão, para as medidas 

pertinentes; (iii) determinou que a  Subsecretaria de Conservação da 

Biodiversidade e Mudanças do  Clima da SEAS seja oficiada quanto às 

irregularidades constatadas visando à retirada do benefício do ICMS 

Verde; e (iv) determinou que a GELANI encaminhe cópia dos autos à 

Coordenadoria de Estudos Ambientais (CEAM) de forma à subsidiar a 

análise do processo E-07/002.216/16 – CJT Engenharia e Construções 

Ltda..  9. E-07/502.791/11 –  OSX Construção Naval S.A. –  Em 

recuperação judicial . Requerimento:  Deliberar sobre a: (i) expedição de 

segunda via da Licença de Instalação (LI IN027872), referente à 

implantação de unidade de Construção Naval contemplando área de apoio 

e montagem de grandes estruturas, área industrial, cais (norte e interno), 

dique seco e unidades administrativas dedicada à construção, conversão, 

reparos e manutenção de embarcações como navio -plataforma FPSO, 
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plataformas, plataformas semi-submersíveis, jaquetas para plataformas 

fixas e navios-sonda, além de conveses, sondas, navios graneleiros, 

transportadores e pátio de soldagem (spoolbase), no município de São 

João da Barra; e (ii) averbação da LI IN027872, para alterar a razão 

social, que passará de: “OSX Construção Naval S.A.”, para “OSX 

Construção Naval S.A. –  Em recuperação judicial”.  Decisão: Expedição 

de segunda via e averbação aprovadas conforme considerações do Diretor 

adjunto da DILAM. 10. E-07/002.2220/15 - Vale Azul Energia Ltda. . 

Requerimento: Averbação da Licença de Instalação (LI IN030854) 

referente à implantação do projeto de três Usinas Termelétricas, 

denominadas UTE Vale Azul II, no município de Macaé, para prorrogar o 

prazo de validade até junho de 2021. Decisão: Averbação aprovada 

conforme considerações da equipe técnica da CEAM e Parecer Técnico de 

Averbação de Licença de Instalação - CEAM nº12/19.  O CONDIR 

determinou, ainda, a retirada da menção à Vale Azul I da condicionante n° 

13. Dessa forma, a nova redação da condicionante n° 13 será: “ 13 - 

Garantir a execução efetiva das medidas de controle de emissão dos 

poluentes da atmosfera durante a execução das obras de impl antação da 

UTE Vale Azul II e UTE Vale Azul III”. II. Encerramento:  Nada mais 

havendo a tratar, o Presidente agradeceu a participação de todos. Em 

seguida, lavrou a presente ata que vai assinada por ele e por todos os 

Conselheiros do Instituto Estadual do Ambiente presentes nesta data.  
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