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ATA da 479ª Reunião Ordinária de Licenciamento Ambiental do Condir do dia 

08/05/2019 

 

Aos oito dias do mês de maio 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, reali zou-se a quadringentésima septuagésima 

nona 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); Sérgio Câmara Santos de Souza, Diretor de Pós -

Licença (DIPOS); Jorge Chaves Junior, Diretor de Recuperação 

Ambiental (DIRAM); e Leonardo Daemon D'Oliveira Silva,  Diretor de 

Segurança Hídrica e Qualidade Ambiental (DISEQ).  Os demais constam 

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

cumprimentou a todos e deu início à reunião . 1. E-07/002.6916/14 –  

JGPC Incorporadora SPE Ltda..  Requerimento: Averbação da Licença 

Prévia e de Instalação (LPI IN033004) referente à implantação e 

regularização do Loteamento Portal do Lago, no município de Campos 

dos Goytacazes, para prorrogar o prazo de validade até 30/12/21 .  

Decisão: Averbação aprovada conforme cons iderações da equipe técnica 

da Superintendência Regional do Baixo Paraíba do Sul (SUPBAP) , por 

meio de videoconferência  e Parecer Técnico de Averbação de Licença n° 
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SUPBAP 02/2019.  2. E-07/201.770/08 - Park Estrela Participações 

Ltda. . Requerimento: Licença de Instalação para condomínio de 

atividades industriais e comerciais e Estação de Tratamento de Esgoto 

(ETE) relativa à bacia A, com supressão em área de 20,65ha de 

vegetação em estágio inicial, intervenção em 91,16ha de pastagens e 

manejo de fauna silvestre, no município de Duque de Caxias . Decisão: 

Licença aprovada conforme considerações da equipe técnica da Gerência 

de Licenciamento de Atividades Não Industriais (GELANI) e Parecer 

Técnico de Licença de Instalação nº 17/2019.  O Conselho Diretor 

deliberou, ainda, pela inclusão de condicionante determinando que a 

empresa apresente, no prazo de 60 dias, plano de monitoramento da 

qualidade das águas subterrâneas a ser executado durante o período das 

obras de instalação do condomínio.  3. E-07/002.13580/15 –  Areal São 

José de Seropédica Ltda. Me. Processo retirado de pauta a pedido do 

Diretor da DILAM. 4. E-07/509.494/10 –  EBMA –  Empresa Brasileira 

de Meio Ambiente S.A. . Requerimento: Renovação da Licença de 

Operação (LO IN015534) para aterro sanitário do Centro de Disposição 

de Resíduos (CDR), para recebimento de resíduos de origem domiciliar e 

comercial , de serviços de capina, varrição, poda, raspagem e aqueles 

oriundos de limpeza pública de logradouros, lamas de fossas e de 

limpeza de bueiros e resíduos de se rviços de saúde previamente tratados;  

além de operar Estação de Tratamento de Chorume por sistema móvel de 

Osmose Reversa, em duas etapas de purificação, com capacidade de 

tratamento de 30m³/dia de chorume bruto, no município de Nova 

Friburgo. Decisão: Renovação aprovada conforme considerações da 

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

GELANI-SESAN-LO-0012/19. Os técnicos do INEA atestaram que a 

empresa trabalha com excelência, por isso o Conselho Diretor 

determinou que o prazo dessa renovação seja de 6 anos.  5. E-

07/002.12127/13 –  Urupá Mineração Ltda. . Requerimento: Averbação 

da Licença de Operação (LO IN038834) referente à extração de areia em 

cava molhada, para o emprego direto na construção civil,  definida pelas 

poligonais correspondentes aos processos DNPM 890.492/07, 890.493/07 

e 890.494/07, em uma área de 42,69 hectares, no município de Japeri ,  
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para: (i)  alterar o objeto que deverá abranger somente as duas poligonais 

890.492/07 e a 890.494/07, passando de: “ extração de areia em cava 

molhada, para o emprego direto na construção civil, definida pelas 

poligonais correspondentes aos processos DNPM nº 890.492/07,  

890.493/07 e 890.494/07, em uma área de 42,69hectares”,  para:  

“extração de areia em cava molhada, para o emprego dire to na 

construção civil, definida pelas poligonais correspondentes aos 

processos DNPM/ANM 890.492/07 e 890.494/07, em uma área de 27,45 

hectares” ;  e (ii ) al terar a condicionante n° 10. Decisão: Averbação 

aprovada conforme considerações da equipe técnica da  GELANI e 

Parecer Técnico de Averbação de LO n° 09/19.  6. PD-07/014.522/18 –  

Companhia Municipal de Limpeza Urbana (COMLURB) . 

Requerimento: Licença de Instalação a ser transformada em Licença 

Prévia e de Instalação para aterro de recebimento de resíduos de 

demolição e construção civil  (RCC) não perigosos –  classe A, B e C; e  

de Estação de Tratamento de Chorume, no município do Rio de Janeiro .  

Decisão: Licença Prévia e de Instalação aprovada conforme 

considerações da equipe técnica da  GELANI e Parecer Técnico  de LPI nº 

014/2019. 7. E-07/203.211/02 –  Fazenda Soledade Ltda. .  

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

edificações (toda a estrutura da fábrica - estocagem de barris, tanque, 

caldeira, alambique, galpão, cerâmica -, escri tório e casa do caseiro) na 

Faixa Marginal de Proteção (FMP) do Rio Grande, do Córrego Roncador,  

do córrego sem nome 1, de sua respetiva nascente e do córrego sem nome 

2, no município de Nova Friburgo . Decisão: Conforme considerações da 

equipe técnica da Gerência do Licenciamento de Recursos Hídricos 

(GELIRH) e Parecer Técnico n° 102/2019/SEFAM , que esclareceram que 

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

se opõe à permanência das benfeitorias supracitadas considerando que: 

(i)  a empresa possui uma escritura do imóvel com data de 26/11/1924, 

emitida pela prefeitura de Nova Friburgo, mencionando a existência de 

uma casa de moradia, moinho de fubá e outras pequenas benfeitorias;  (ii)  

a propriedade em questão existe antes mesmo do 1° marc o legal que 

regulamenta as Áreas de Preservação Permanente (APP/FMP) para cursos 
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d’água (Lei 4.771/1965 –  Código Florestal);  (iii) há o contrato social e 

de aluguel expedido no ano de 1977 e a matéria pu blicada na revista 

Veja em 1977, mencionando a existência da cachaçaria,  anterior às 

alterações feitas em 1986 e 1989 na Lei n° 4 .771/1965, (iv) naquela 

época, para o caso em tela, a APP/FMP para o trecho do Rio Grande, 

onde estão inseridas as benfeitorias da propriedade em questão, seria de 

14,65 metros, tendo em vista que a seção projetada para o mesmo é de 

29,30 metros, e com isso nem todas as benfeitorias estariam inseridas na 

FMP; e  (v) já havia sido emitida a Licença de Operação (LO FE010307) 

pela extinta FEEMA, vencida desde 23 de janeiro de 2011;  o Conselho 

Diretor,  fundamentado no Parecer da Assessoria Jurídica da extinta 

Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA) n° RD 

02/07, autorizou a intervenção em APP das edificações ( toda a estrutura 

da fábrica - estocagem de barris, tanque, cald eira, alambique, galpão, 

cerâmica -, escritório e casa do caseiro) na FMP e determinou a 

continuidade da análise do processo de licenciamento . 8. E-

07/002.2746/14 –  Companhia Siderúrgica Nacional  (CSN). 

Requerimento: Licença Prévia para unidade de tratamento de resíduos 

siderúrgicos no município de Volta Redonda. Decisão: Conforme 

considerações da equipe técnica da Gerência de Lic enciamento de 

Indústrias (GELIN) e Parecer Técnico de Indeferimento de Licença 

Prévia n° 065/2019, o Conselho Diretor indeferiu o  requerimento de 

licença. 9. E-07/203.484/01 –  Empresa Auto Viação Jurema S.A. .  

Requerimento: Licença de Operação a ser transformada em Licença de 

Operação e Recuperação para manutenção de veículos contemplando 

serviços de abastecimento, lavagem, pintura e  parqueamento de veículos 

na área da garagem e gerenciamento de áreas contaminadas, no 

município de Duque de Caxias. Decisão: Licença de Operação e 

Recuperação aprovada conforme considerações da equipe técnica da  

GELIN e Parecer Técnico de Licença de Operação e Recuperação –  LOR 

n° 66/2019. 10. E-07/002.2224/15- Vale Azul Energia Ltda. .  

Requerimento:  Averbação da Licença de Instalação (LI IN030851) 

referente à implantação do projeto de Usina Termelétrica,  denominada 

UTE Vale Azul III, com potência instalada  de 550,71MW, sendo o 
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projeto composto pela implantação de módulos de geração, usando gás 

natural como combustível principal , no município de Macaé, para: (i)  

prorrogar o prazo de validade até 11 de junho de 2021; e (i i) alterar a 

condicionante n° 13, que passará de: “garantir a execução efetiva das 

medidas de controle de emissões de poluentes à atmosfera, durante a 

execução das obras de implantação das UTE's Vale Azul I, Vale Azul II e 

Vale Azul III” ,  para: “garantir a execução efetiva das medidas de 

controle de emissões de poluentes à atmosfera, durante a execução das 

obras de implantação das UTE's Vale Azul II e Vale Azul III”  .  Decisão: 

Averbação aprovada conforme considerações da equipe técnica da  

Coordenadoria de Estudos Ambientais (CEAM) e Parecer Técnico de 

Averbação de Licença de Instalação - CEAM nº 16/19.  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 Insti tuto Es tadual do Ambiente 

presentes nesta data.  

 

____________________________________ 

CLAUDIO BARCELOS DUTRA 

Presidente 

Id. f. 5097726-1 

____________________________________ 

TIAGO FERREIRA RANGEL 

Diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e 

Ecossistemas - Id. f. 5097670-2 

____________________________________ 

FERNANDO GOUVEIA DE HOLANDA 

Diretor de Gente e Gestão - Id. f. 4355791-0 

____________________________________ 

ALEXANDRE CRUZ 

Diretor de Licenciamento Ambiental 

Id. f. 4351452-9 

____________________________________ 

SÉRGIO CÂMARA SANTOS DE SOUZA 

Diretor de Pós-Licença - Id. f. 2294288-2 

 

 

____________________________________ 

LEONARDO DAEMON D'OLIVEIRA SILVA 

Diretor de Segurança Hídrica e Qualidade Ambiental 

Id. f. 4347957-0 

____________________________________ 

JORGE CHAVES JUNIOR 

Diretor de Recuperação Ambiental - Id. f. 612375-9 

 

 

 

 


