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ATA da 480ª Reunião Ordinária de Licenciamento Ambiental do Condir do dia 

16/05/2019 

 

Aos dezesseis 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, realizou-se a 

quadringentésima octogésima 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; Julia Kishida Bochner, 

Diretora Adjunta, 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); Antônio 

Carlos Freitas de Gusmão, Diretor Adjunto, representante da Diretoria 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-

07/002.1575/18 - Cerâmica Nova Dutra Ltda. Epp. Requerimento: Licença Prévia e 

de Instalação para extração de argila em cava seca, com frente de lavra de área 

correspondente a 2,41 hectares conforme poligonal definida pelo processo DNPM/ANM 

890.354/17, no município de Pinheiral. Decisão: Licença aprovada conforme 

considerações da equipe técnica da Superintendência Regional do Médio Paraíba do Sul 

(SUPMEP) e Parecer Técnico de Licença Prévia de Instalação nº SUPMEP 09.04.19. 

Entretanto, tendo em vista que a área de interesse se encontra na zona de amortecimento 

da unidade de conservação do grupo de proteção integral de âmbito estadual, Refúgio da 

Vida Silvestre Estadual do Médio Paraíba (REVISMEP), o Conselho Diretor 
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determinou que a emissão da licença ficará condicionada à manifestação do 

REVISMEP. Caso haja necessidade de inclusão de condicionantes adicionais à presente 

licença, o processo E-07/002.1575/18 deverá retornar ao CONDIR para nova 

deliberação. 2. E-07/002.6887/16 - PH Transportes e Construções Ltda.. 

Requerimento: Renovação da Licença de Operação (LO IN018120) para 

beneficiamento de resíduos que possuem materiais ferrosos agregados (escória de 

aciaria elétrica, carepa de aço); resíduos de refratário e resíduo de fundo de baia, no 

município de Barra Mansa. Decisão: Renovação aprovada conforme considerações da 

equipe técnica da SUPMEP e Parecer Técnico de Licença de Operação nº SUPMEP 

25.02.19. Entretanto, tendo em vista que a empresa está localizada na zona de 

amortecimento do Refúgio da Vida Silvestre Estadual do Médio Paraíba (REVISMEP), 

de âmbito estadual e proteção integral, o Conselho Diretor determinou que a emissão da 

licença ficará condicionada à manifestação do REVISMEP. Caso haja necessidade de 

inclusão de condicionantes adicionais à presente licença, o processo E-07/002.6887/16 

deverá retornar ao CONDIR para nova deliberação. 3. E-07/002.01595/19 - Cronnos 

Indústria Comércio Importação e Exportação S.A.. Requerimento: Licença de 

Operação para fabricação de produtos de metal e produção de semi-acabados de aço, no 

município de Rio das Flores. Decisão: Licença aprovada conforme considerações da 

equipe técnica da SUPMEP e Parecer Técnico de Licença de Operação nº SUPMEP 

34.03.19. 4. PD-07/014.337/18 – Man Latin América Indústria e Comércio de 

Veículos Ltda.. Requerimento: Licença de Instalação para realizar a ampliação da 

planta industrial, com acréscimo de aproximadamente 23.927,14m2 em área construída, 

contemplando instalação de 01 (uma) linha de armação de cabines (capacidade nominal 

de 8.127 unidades/ano) e de 01 (uma) linha de tapeçaria de cabines (capacidade nominal 

de 8.127 unidades/ano), de áreas para operações de logísticas e para armazenamento de 

resíduos, de 02 (duas) subestações de energia elétrica de 13,8kv/380v; desmobilização 

da linha de armação de cabine da categoria S2000; corte de 55 (cinquenta e cinco) 

indivíduos arbóreos e arbustivos pertencentes ao paisagismo da fábrica e terraplenagem 

do terreno, no município de Resende. Decisão: Licença aprovada conforme 

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

Parecer Técnico de Licença de Instalação (LI) nº manual 69/2019. O Conselho Diretor 

deliberou, ainda, que o prazo da licença será de 02 (dois) anos. 5. E-07/002.5504/14 – 

Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A.. Requerimento: Averbação 

da Licença de Operação (LO IN038904), referente à operação da unidade de fabricação 
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de produtos cosméticos, farmacêuticos e veterinários nos módulos MF1, MF2, MF3, 

MF4 e MF5, 4 (quatro) subestações de energia, 6 (seis) geradores a diesel de 750Kva 

cada e estação de tratamento de efluentes industriais e sanitários, no município de 

Japeri, para: (i) alterar o objeto, de forma a incluir uma subestação de energia e um 

sistema de exaustão e lavador de gases do Módulo de Fabricação 5, que passará para: 

“operar unidade de fabricação de produtos cosméticos, farmacêuticos e veterinários 

nos módulos MF1, MF2, MF3, MF4 E MF5, 5 (cinco) subestações de energia, 6 (seis) 

geradores a diesel de 750Kva cada e estação de tratamento de efluentes industriais e 

sanitários”; e (ii) substituir a condição de validade n° 12, passando de: “12- 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 DOERJ 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 GELIN e Parecer Técnico de Averbação de Licença 

de Operação n° 067/2019. 6. PD-07/014.800/18 – Ibrata Mineração Ltda.. Processo 

retirado de pauta a pedido do Presidente. 7. PD-07/014.857/17 – Dois Arcos 

Construções e Gestão de Resíduos Ltda.. Requerimento: Averbação da Licença de 

Instalação (LI IN003157), referente a aterro sanitário com célula de 260.000m² para a 

disposição de resíduos classe IIA (domiciliares, varrição, extraordinário similar ao 

domiciliar, resíduos sólidos de serviço de saúde dos grupos D, A e E tratados), no 

município de São Pedro da Aldeia, para alterar a condição de validade n° 09, passando 

de: “Utilizar para a impermeabilização da base do aterro sanitário minimamente 

revestimento duplo ou composto para sistemas de barreiras de fluxo, conforme 

definições da ABNT NBR 16199:2013. A camada de argila compactada não deve ser 

inferior a 0,60m, com permeabilidade igual ou inferior 10–7cm/s. A camada 

impermeabilizante artificial deve ser composta de 2 (duas) geomembranas PEAD de 

2mm, intercaladas com camada de argila compactada não inferior a 30cm de 

espessura, com implantação de dreno testemunho, devendo ser atendida à NBR 16.199 

quanto ao preparo da superfície para instalação da geomembrana e Procedimentos e 

cuidados durante a instalação”, para: “Utilizar, para impermeabilização da base do 

aterro sanitário, sistema de barreira de fluxo de revestimento composto, conforme 

definições da ABNT NBR 16199:2013, composta por uma camada de 0,30m de argila 

compactada, com coeficiente de permeabilidade igual ou inferior a 1,0 x 10-7cm/s, 
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posicionada sobre o substrato de fundação regularizado, seguida por um geocomposto 

reforçado com núcleo bentonítico (GCL 3,5 ou 3,6kg/m³ e permeabilidade máxima de 

3,0 x 10-9cm/s) e uma geomembrana de PEAD-Polietileno de Alta Densidade com 

espessura de 2,0mm. A geomembrana deverá ser recoberta com solo de regularização, 

de espessura mínima de 0,50m”. Decisão: Averbação aprovada conforme considerações 

da equipe técnica da Gerência de Licenciamento de Atividades Não Industriais 

(GELANI) e Parecer Técnico de Averbação de LI n° 11/2019. 8. E-07/002.366/14 - 

Estrela Dalva Extração de Areia Ltda. – Epp. Requerimento: Licença de Operação 

para extração de areia em cava molhada, para emprego direto na construção civil, em 

área de 6,6 hectares, segundo os processos DNPM/ANM 890.818/11 e 890.959/14, no 

município de Seropédica. Decisão: Licença aprovada conforme considerações da equipe 

técnica da GELANI e Parecer Técnico de Licença de Operação n° 35/19. 9. E-

07/204.492/02- Comtrol Comércio e Transporte de Cargas Ltda.. Requerimento: 

Averbação da Licença de Operação (LO IN033954), referente à coleta e transporte 

hidroviário de água oleosa, lama de perfuração e resíduos provenientes de sistemas de 

tratamento e coletores de esgoto sanitário de embarcações; armazenamento temporário e 

beneficiamento de água oleosa; coleta e transporte rodoviário de água oleosa; 

armazenamento de óleo diesel marítimo, no município de Niterói, para: (i) alterar o 

objeto para “realizar a atividade de coleta e transporte hidroviário de resíduos 

perigosos (Classe I) e não perigosos (Classe IIA e IIB); coleta e transporte rodoviário 

de resíduos líquidos perigosos (Classe I); armazenamento de óleo diesel 

marítimo/resíduos oleosos; e beneficiamento de águas oleosas, resíduos oleosos e óleo 

contaminado de embarcações.”; (ii) alterar a condição de validade n° 12, passando de: 

“Portar no veículo e nas embarcações todos os documentos relativos aos resíduos 

transportados, inclusive as vias do Manifesto de Resíduos, de acordo com a DZ-

1310.R-7, aprovada pela Deliberação CECA n 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”; (iii) 

alterar a condição de validade n° 30, passando de: “Comunicar imediatamente ao 

Serviço de Operações em Emergências Ambientais do INEA, plantão de 24 horas, pelos 

telefones (21) 2334-7910, 2334-7911 ou 98596-8770, qualquer anormalidade que possa 

ser classificada como acidente ambiental”, para: “Comunicar qualquer acidente 

ambiental, imediatamente, à Gerência de Operações em Emergências Ambientais, do 
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INEA, plantão de 24 horas (21) 2334-7910, 2334-7911 e 98596- 8770”; e (iv) incluir a 

condição de validade: “É proibido pernoitar nos veículos transportadores, resíduos 

classificados como perigosos, infectantes e com características de sólidos urbanos”. 

Decisão: Averbação aprovada conforme considerações da equipe técnica da Gerência de 

Licenciamento de Risco ambiental e Áreas Contaminadas (GELRAC) e Parecer Técnico 

de Averbação de Licença de Operação: nº GELRAC-PT-0083/2019. 10. PD-

07/014.740/18 - J A Ulerisch Lugão Transportes Ltda. Me. Requerimento: Deliberar 

quanto ao recurso ao Indeferimento (IND IN003093) do requerimento de Licença de 

Operação para transporte rodoviário de produtos perigosos classes de risco 3 e 9 e 

resíduos líquidos classes de risco I e II, em todo Estado do Rio de Janeiro. Decisão: 

Conforme considerações da equipe técnica da GELRAC e manifestação da gerente da 

GELRAC de 03/05/19, que esclareceram que: (i) em 19/12/2018, a empresa recebeu a 

Notificação n° 13250/2018, que determinava a apresentação de alguns documentos; (ii) 

a Resolução INEA nº 129/2015 estabelece um prazo para o atendimento às notificações 

de 30 dias, com prorrogação automática de 15 dias, totalizando 45 dias; (iii) o prazo 

para atendimento à referida notificação expirou em 02/02/2019; (iv) em 29/03/2019, ou 

seja, 100 dias após o recebimento da notificação, a empresa apresentou apenas alguns 

documentos; (v) não foram informados quais os veículos que transportarão 

exclusivamente chorume e esgotos sanitários (primeiro item da Notificação); (vi) o 

Plano de Atendimento a Emergência (PAE) apresentado não atendeu ao solicitado; o 

Conselho Diretor indeferiu o recurso apresentado, mantendo o Indeferimento (IND 

IN003093). 11. E-07/100.100/1994 – Condomínio do Edifício Solar da Freguesia. 

Requerimento: Autorização Ambiental para intervenção de edificações (muro de gabião, 

muro dos fundos da propriedade e parte do estacionamento) em Faixa Non Aedificandi 

(FNA) do Rio Sangradouro, no município do Rio de Janeiro. Decisão: Conforme 

considerações da equipe técnica da Gerência do Licenciamento de Recursos Hídricos 

(GELIRH) e Parecer Técnico n° 168/2017/SEFAM, que esclareceram que: (i) o 

Condomínio do Edifício Solar da Freguesia obteve a Autorização Ambiental (AA 

IN021350), válida até 09 de novembro de 2014 para manutenção de muro de gabião 

localizado nos limites do imóvel, na FMP do Rio Sangradouro, conhecido localmente 

como Rio Sangrador; (ii) a partir da solicitação de renovação, foi realizada vistoria na 

área onde foi verificado que além das benfeitorias anteriormente autorizadas que 

permanecem no local, foi identificado que o muro de fundos da propriedade e parte do 

estacionamento também estão inseridos na FMP; (iii) em vistoria anterior, o muro e o 
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estacionamento já existiam, portanto não foi identificada nenhuma nova intervenção ou 

alteração nas mesmas; (iv) após análise do processo foi verificado que a área conta com 

pelo menos 4 elementos de infraestrutura urbana e o curso d’água está canalizado, com 

margens revestidas, intensa ocupação em suas margens a montante e a jusante e não foi 

possível identificar a existência de vegetação primária ou secundária em estágio 

avançado de regeneração; (v) cabe a aplicação do Decreto Estadual nº 42.356/2010 para 

o local; e (vi) as estruturas se enquadram na CONEMA nº 83; o Conselho Diretor 

deferiu o requerimento de Autorização Ambiental e autorizou a intervenção na FNA das 

edificações (muro de gabião, muro dos fundos da propriedade e parte do 

estacionamento). Os Conselheiros decidiram, ainda, que caso haja necessidade de 

intervenção e/ou manutenção no corpo hídrico, as estruturas e fundações inseridas na 

FNA deverão ser retiradas por ônus e responsabilidade do proprietário sempre que 

solicitado pelo poder público, bem como os requerentes devem assumir a 

responsabilidade pela manutenção do recurso hídrico, visto que a atividade foi instalada 

sobre seu curso regular. O CONDIR determinou, ainda, a anulação da FMP nº (01-64) 

3-2-4 – 1316 no âmbito do processo n° E-07/102.900/1993 (apensado) demarcada com 

11,9 metros de largura, a partir da seção de 16,2 metros, com vazão igual ou superior a 

39m³/s, considerando que a FMP demarcada para o local não possui embasamento legal 

e que cabe a demarcação de FNA com 10 metros de largura, a partir da seção de 12,6 

metros. 12. Face à discussão sobre o processo acima, o Conselho Diretor firmou o 

entendimento de que as autorizações para intervenção em Faixa Marginal de Proteção 

(FMP) e/ou Faixa Non Aedificandi (FNA) não mais terão prazo de vigência (serão 

permanentes), prescindindo sua renovação a cada 2 anos. Caso haja a necessidade de 

nova intervenção ou alguma alteração nessas intervenções já autorizadas, será 

necessário o requerimento de nova autorização. As autorizações para intervenção 

concedidas pelo CONDIR até a presente data também deverão ser consideradas sem 

prazo de vigência. 13. E-07/101.676/00 – Ciro Tobler. Requerimento: Autorização 

Ambiental para intervenção em Área de Preservação Permanente (APP) de edificações 

(fossa/filtro, caixa d’água, edificação de dois pavimentos, garagem coberta 1 e 2 e 

guarita) na Faixa Marginal de Proteção (FMP) da Lagoa da Tijuca (Canal da Barra), no 

município do Rio de Janeiro. Decisão: Conforme considerações da equipe técnica da 

GELIRH e Parecer Técnico n° 037/2019/SEFAM, que esclareceram que: (i) 

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

opõe à permanência das benfeitorias supramencionadas em APP/FMP, uma vez que a 



 

Folha 7 de 8 

área como um todo se encontra densamente antropizada, havendo diversas benfeitorias 

no trecho ao longo das margens da lagoa, por entenderem que não haverá ganhos 

ambientais significativos apenas na sua retirada e considerando não haver alternativa 

locacional, uma vez que o empreendimento está totalmente inserido na FMP da lagoa da 

Tijuca (canal da Barra); (ii) a extinta Superintendência Estadual de Rios e Lagoas 

(SERLA), por meio do Termo de Autorização Provisório para uso de FMP n° 12/2004 e 

renovado pelo Termo n° 121/2007, vencido em 13 de dezembro de 2012, autorizou a 

permanência de uma rampa, da garagem coberta 1 e de um pátio para estacionamento de 

veículos, barcos e jets; (iii) à luz da Lei n° 12.651/2012, que no seu Artigo 3° prevê as 

exceções para intervenção nos casos de baixo impacto ambiental em (APP/FMP), há 

justificativa legal explícita para concessão do uso de área de APP para a rampa, de 

acordo com inciso X, alínea d; (iv) considerando a Resolução CONEMA n° 83, de 26 

de julho de 2018, que regulamenta o disposto no Art. 3º, inciso X, alínea “k”, da Lei n° 

12.651/2012 e estabelece novas ações ou atividades a serem reconhecidas como 

eventuais e de baixo impacto ambiental, entende-se que o estacionamento em piso 

permeável é uma benfeitoria que pode ser enquadrada nesta categoria, conforme inciso 

IX da referida resolução; (v) o SEFAM entende que as condições de validade n° 9 e 10 

devem ser cumpridas conforme estipulado no Termo de Autorização n° 121/2007 e 

sugere que a parte requerente considere uma nova área para recomposição e que seja, no 

mínimo, equivalente à área que sofreu intervenção na época (rampa, garagem coberta 1 

e pátio para estacionamento de veículos, barcos e jets); (vi) o SEFAM entende que com 

relação à fossa/filtro, caixa d’água, edificação de dois pavimentos, garagem coberta 2 e 

guarita, a proporção deverá ser de no mínimo 5:1; o Conselho Diretor deferiu o 

requerimento de Autorização Ambiental e autorizou a intervenção na FMP das 

edificações (fossa/filtro, caixa d’água, edificação de dois pavimentos, garagem coberta 

1 e 2 e guarita). Como medida compensatória, o empreendimento deverá apresentar: (a) 

uma nova área para recomposição referente à intervenção da rampa, da garagem coberta 

1 e do pátio para estacionamento de veículos, barcos e jets (autorizados por meio do 

Termo de Autorização n° 121/2007), no mínimo, equivalente (1:1) à área que sofreu 

intervenção na época; (b) pela intervenção da fossa/filtro, da caixa d’água, da edificação 

de dois pavimentos, da garagem coberta 2 e da guarita: (b.1) um projeto de 

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

questão da Lagoa da Tijuca (Canal da Barra) ou em outro curso d’água na própria bacia 

hidrográfica, sempre que possível em sua microbacia hidrográfica, na proporção de no 
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mínimo 8:1 em relação à área que sofreu intervenção, com espécies nativas e 

significativas do ecossistema local; ou (b.2) proposta de monetização para a reposição 

florestal. 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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