
 
63.01.01.01  

Folha 1 de 6 

 

ATA da 477ª Reunião Ordinária de Licenciamento Ambiental do Condir do dia 

26/04/2019 

 

Aos vinte e seis 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 sétima 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; Thabata Mentzingen Paz, 

Assessora III, representante da Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e 

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

(DIGGES); Alexandre Cruz, Diretor de Licenciamento Ambiental (DILAM); Leonardo 

Daemon D'Oliveira Silva, Diretor Adjunto de Pós-Licença (DIPOS); e Jorge Chaves 

Junior, Diretor 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-07/002.8955/17 - Concessionária Águas de Paraty S.A.. 

Requerimento: Licença de Operação para Estação de Tratamento de Água da Pedra 

Branca, na Estrada da Pedra Branca, no município de Paraty. Decisão: Licença 

aprovada conforme considerações da equipe técnica da Superintendência Regional da 

Baía da Ilha Grande (SUPBIG), por meio de videoconferência e Parecer Técnico de 

Licença de Operação SUPBIG nº 11/19. 2. E-07/002.12325/17 – Victor Figueiredo de 

Freitas Lindo Ferreira. Requerimento: Autorização Ambiental para implantação de 

Projeto de Recuperação de Área Degradada no qual está incluso o 

desfazimento/demolição de aterro, muro, piscina, área de lazer e píer, construção de 

novo muro de contenção e distribuição das pedras incrustadas, oriundas do muro de 

contenção demolido, no fundo do mar, em residência localizada no Condomínio 
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Residencial Porto Virada do Leste, no município de Angra dos Reis. Decisão: 

Autorização Ambiental aprovada conforme considerações da equipe técnica da 

SUPBIG, por meio de videoconferência e Parecer Técnico de Autorização Ambiental nº 

SUPBIG 01/2019. Após a demolição, o interessado deverá requerer a abertura de 

processo de Certidão de Regularidade Ambiental para as demais estruturas. O Conselho 

Diretor: (i) aprovou o novo muro de contenção apenas temporariamente, até a emissão 

da referida Certidão de Regularidade Ambiental; e (ii) não aprovou a disposição das 

pedras incrustadas no fundo do mar. 3. E-07/202.187/05 – Viação União Ltda.. 

Requerimento: Licença de Operação para abastecimento, garageamento e manutenção 

da frota de veículos, no município de Duque de Caxias. Decisão: Conforme 

considerações da equipe técnica da Gerência de Licenciamento de Indústrias (GELIN) e 

Parecer Técnico de Indeferimento de Licença de Operação nº 57/19, o Conselho Diretor 

indeferiu o requerimento de licença e determinou que a Superintendência Geral das 

Regionais, em complementação à Carta SUPGER nº 75/2018, de 23/05/18, notifique o 

Município quanto: (i) ao presente indeferimento; e (ii) à necessidade de adoção de 

medidas no sentido de impor à empresa a obrigação de providenciar a remediação 

ambiental da área. 4. E-07/501.412/09 – Meta Construções Ltda.. Requerimento: 

Renovação da Licença de Operação (LO IN018924) para extração de saibro em cava 

seca a céu aberto em sistema de bancadas, para o emprego direto na construção civil, 

em área de 21,33 hectares, contida na interseção da poligonal correspondente ao 

processo DNPM/ANM 890.392/10, no município de Belford Roxo. Decisão: 

Renovação aprovada conforme considerações da equipe técnica da Gerência de 

Licenciamento de Atividades Não Industriais (GELANI) e Parecer Técnico de 

Renovação de Licença de Operação nº 08/19. 5. E-07/002.1949/15 – J.F.Ferreira 

Ltda.. Requerimento: Licença Prévia e de Instalação para Central Geradora Hidrelétrica 

(CGH) de 1MW no Rio Macuco, com supressão de 0,37ha de floresta estacional 

semidecidual em estágio médio e 0,1ha de floresta estacional semidecidual em estágio 

inicial, no município de São Sebastião do Alto. Decisão: Licença aprovada conforme 

considerações da equipe técnica da GELANI e Parecer Técnico de Licença Prévia e de 

Instalação nº 10/19. 6. E-07/508.727/10 – Vital Engenharia Ambiental S.A.. 

Requerimento: Averbação da Licença de Operação (LO IN041810) referente à operação 

da Central de Tratamento de Resíduos de Campos dos Goytacazes (CTR Campos), 

constituída por um aterro sanitário (Fase 1) com capacidade estimada em 1.000.000m³, 

tanque de acumulação de chorume e unidades de apoio, no município de Campos dos 
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Goytacazes, para: (i) alterar o objeto para incluir a operação da Estação de Tratamento 

de Chorume através de sistema móvel de osmose reversa em três etapas de purificação, 

com vazão de tratamento estimada em 60m³/dia de chorume bruto afim de atender a 

CTR Campos, que passará para: “Operar Central de Tratamento de Resíduos de 

Campos dos Goytacazes (CTR Campos), constituída por um aterro sanitário (Fase 1) 

com capacidade estimada em 1.000.000m³, Estação de Tratamento de Chorume através 

de sistema móvel de osmose reversa em três etapas de purificação, com vazão de 

tratamento estimada em 60m³/dia de chorume bruto e unidades de apoio”; (ii) incluir as 

seguintes condicionantes: “Apresentar ao INEA Relatório mensal de análises do 

chorume bruto e efluente tratado da Estação de Tratamento de Chorume”; “Apresentar 

ao INEA, trimestralmente, o registro operacional do aterro, informando no mínimo: 

data de recebimento, tipo e quantidades de resíduos recebidos e empresas geradoras e 

transportadoras”; “Apresentar ao INEA, semestralmente, Relatório de Monitoramento 

Geotécnico do maciço sanitário. As leituras piezométricas mensais nos períodos de 

seca e semanais nos períodos de chuva devem ser consideradas na finalização da Fase 

1 do aterro (previsão em 2021)”; “Apresentar ao INEA, anualmente, a declaração e o 

relatório com as evidências do cumprimento das condições de validade desta licença, 

assinados pelo representante legal”; “Atender à DZ-942.R-7 - Diretriz do Programa de 

Autocontrole de Efluentes Líquidos PROCON-ÁGUA, aprovada pela Deliberação 

CECA n° 1.995 de 10.10.90 e publicada no D.O.E.R.J. de 14.01.91”; “Reutilizar o 

efluente tratado na Estação de Tratamento de Chorume apenas nas áreas do aterro”; 

“Obter junto ao INEA Outorga de lançamento de efluente em corpo hídrico, quando 

necessário”; e “Manter atualizado o Plano de Ação Emergencial revisando-o sempre 

que houver mudança significativa, principalmente na coordenação da Equipe de 

Emergência e nos telefones de contato, encaminhando ao INEA uma cópia em papel e 

outra em meio digital”; e (iii) excluir a condicionante 28. Decisão: Averbação aprovada 

conforme considerações da equipe técnica da GELANI e Parecer Técnico de Averbação 

de LO nº 08/2019. 7. E-07/202.549/06 – Posto Conselheiro Paulino Ltda.. 

Requerimento: Intervenção em Área de Preservação Permanente (APP) de edificações 

(parcialmente inseridas: loja de conveniência, área de abastecimento e box de serviços; 

e totalmente inserida: totem) na Faixa Marginal de Proteção (FMP) do Rio Bengala, no 

município de Nova Friburgo. Decisão: Conforme considerações da equipe técnica da 

Gerência do Licenciamento de Recursos Hídricos (GELIRH) e Parecer Técnico nº 

376/2018/SEFAM, que esclareceram que tecnicamente o Serviço de Demarcação de 
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Faixa Marginal de Proteção (SEFAM) não se opõe à permanência dessas edificações na 

APP/FMP do Rio Bengala, uma vez que toda a área do entorno do empreendimento se 

encontra antropizada, havendo inúmeras benfeitorias ao longo das margens do curso 

d’água, tanto no trecho em questão quanto a montante e a jusante e, por entenderem que 

apenas a sua retirada não trará ganhos ambientais significativos ao curso d’água, sendo 

mais proveitoso ambientalmente que a intervenção seja, por exemplo, revertida na 

recomposição da vegetação ciliar; o Conselho Diretor autorizou a intervenção em APP 

das edificações (parcialmente inseridas: loja de conveniência, área de abastecimento e 

box de serviços; e totalmente inserida: totem) na FMP e determinou a continuidade da 

análise do processo de licenciamento. Como medida compensatória, o empreendimento 

deverá apresentar (i) projeto de recomposição de vegetação em FMP em 90 dias, que 

deverá ser executado no trecho em questão do Rio Bengala 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 (ii) proposta de monetização para a 

reposição florestal. 8. E-07/510.068/11 – Melf Locação de Guindaste e 

Equipamentos Ltda.. Requerimento: Intervenção em Área de Preservação Permanente 

(APP) de edificações (parte de um galpão, descrito em planta como “garagem”) na 

Faixa Marginal de Proteção (FMP) do Canal Macaé - Campos, no município de Macaé. 

Decisão: Conforme considerações da equipe técnica da GELIRH e Parecer Técnico nº 

056/2019/SEFAM, que esclareceram que: (i) o SEFAM não se opõe à permanência da 

benfeitoria em questão na área da APP considerando que o local já se encontra bastante 

antropizado e que a área é urbana consolidada, uma vez que possui os quatro elementos 

mínimos de infra-estrutura urbana para caracterizá-la como tal; (ii) existe densa 

ocupação na margem em questão do Canal Macaé – Campos; e (iii) por se tratar de uma 

pequena parte do galpão inserida na área de APP/FMP, o SEFAM entende que não 

haverá ganhos ambientais significativos na sua retirada; o Conselho Diretor autorizou a 

intervenção em APP das edificações (parte de um galpão, descrito em planta como 

“garagem”) na FMP e determinou a continuidade da análise do processo de 

licenciamento. Como medida compensatória, o empreendimento deverá apresentar (i) 

projeto de recomposição de vegetação em FMP em 90 dias, que deverá ser executado no 

trecho em questão do Canal Macaé - Campos 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 
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significativas do ecossistema local, ou (ii) proposta de monetização para a reposição 

florestal. 9. PD-07/014.858/18 – Nova Transportadora do Sudeste S.A. (NTS). 

Requerimento: Renovação da Licença de Operação (LO IN035128) para Ponto de 

Entrega (PE) UTE Norte Fluminense que fornece gás natural para empresa 

distribuidora, no município de Macaé. Decisão: Renovação aprovada conforme 

considerações da equipe técnica da Gerência de Licenciamento de Risco ambiental e 

Áreas Contaminadas (GELRAC) e Parecer Técnico n° 581/2019. 10. PD-

07/014.1093/18 - Nova Transportadora do Sudeste S.A. (NTS). Requerimento: 

Renovação da Licença de Operação (LO IN035123) para Ponto de Entrega (PE) UTE 

Mário Lago que fornece gás natural para empresa distribuidora, no município de Macaé. 

Decisão: Renovação aprovada conforme considerações da equipe técnica da GELRAC e 

Parecer Técnico n° 584/2019. 11. E-07/002.13761/15 – Nissan do Brasil Automóveis 

Ltda.. Requerimento: Averbação da Licença de Instalação (LI IN035148), referente à 

implantação do sistema de Pit Stop composto por dois cilindros de GLP com capacidade 

de 8m³ cada, área de armazenamento e abastecimento, no município de Resende, para: 

(i) prorrogar o prazo de validade por mais 3 anos; e (ii) alterar a condição de validade nº 

7, que passará de: “Atender à DZ-1310.R-7 - Sistema de Manifesto de Resíduos, 

aprovada pela Deliberação CECA nº 4.497, de 03.09.04, e publicada no D.O.E.R.J. de 

21.09.04” para: “Atender à NOP-INEA-35 – Norma Operacional para o Sistema online 

de Manifesto de Transporte de Resíduos – Sistema MTR, aprovada pela Resolução 

CONEMA n° 79, de 07.03.2018, e publicada no DOERJ de 13.03.2018”. Decisão: 

Averbação aprovada conforme considerações da equipe técnica da GELRAC e Parecer 

Técnico de Averbação de Licença de Instalação nº GELRAC-PT-0114/2019. 12. E-

07/002.8207/17 - Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário. Requerimento: 

Licença de Instalação a ser transformada em Licença Prévia e de Instalação, pois os 

membros do CONDIR entenderam que este processo só poderia ser aprovado se não 

estivesse vinculado ao processo de Licença Prévia (E-07/202.977/2008), para 

retificação da estrada Humberto Modiano, no município de Armação dos Búzios. 

Decisão: Licença Prévia e de Instalação aprovada conforme considerações do 

Coordenador de Estudos Ambientais (CEAM). O Diretor da DILAM absteve-se de 

votar por entender que não havia elementos suficientes para subsidiar uma decisão, uma 

vez que não teve acesso de forma prévia ao parecer técnico da CEAM e nem acesso à 

ata de reunião da CECA, do dia 23 de abril de 2019, na qual foi deliberado sobre este 

processo administrativo para avaliação. O Diretor da DILAM ainda explicou que este 
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processo já havia tramitado pela área técnica da DILAM, que entendeu que havia 

divergências a serem dirimidas em relação à área a ser suprimida de vegetação, entre 

outras questões que não foram levadas a debates nessa reunião. 13. E-07/200.208/1997 

– Secretaria de Estado de Transportes do Rio de Janeiro (SETRANS). 

Requerimento: Averbação da Licença de Instalação (LI IN038959) referente às obras no 

aeroporto, contemplando: ampliação da pista de pouso e decolagem; dragagem; aterro, 

construção de enrocamento; ampliação do pátio de aeronaves e construção de nova pista 

de táxi; implantação de balizamento noturno na pista de pouso e decolagem, pistas de 

táxis e pátio de aeronaves, farol rotativo, biruta iluminada, iluminação dos pátios e 

construção de casa de força; implantação de torre de controle, incluindo a instalação de 

Estação Permissionária de Telecomunicação Aeronáutica, no município de Angra dos 

Reis, para prorrogar o prazo de validade por mais 4 anos. Decisão: Averbação aprovada 

conforme considerações da equipe técnica da CEAM e Parecer CEAM n° 08/19. 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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