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ATA da 482ª Reunião Ordinária de Licenciamento Ambiental do Condir do dia 

29/05/2019 

 

Aos vinte e nove 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 presidênc ia do Insti tuto Estadual do Ambiente 

(INEA), na cidade do Rio de Janeiro, reali zou-se a quadringentésima 

octogésima segunda 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); Sérgio 

Câmara Santos de Souza, Diretor de Pós -Licença (DIPOS); Jorge Chaves 

Junior, Diretor de Recuperação Ambiental (DIR AM); 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. PD-07/014.1277/18 –  Ternium Brasil Ltda.. 

Requerimento: Licença de Operação para terminal ferroviário com 

1.500m de extensão, interno à planta industrial, para carregamento de 

placas de aço, no município do Rio de Janeiro. Decisão: Licença 

aprovada conforme considerações da  equipe técnica da Gerência de 

Licenciamento de Atividades Não Industriais (GELANI) e Parecer 

Técnico n° 792/2019.  2. E-07/002.8779/16 –  Rio Power Participações 
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S.A.. Requerimento: Licença Prévia e de Instalação para Central  

Geradora de Eletricidade (CGH) com potência instalada de 3MW no Rio 

Santana, realização de manejo de fauna, supressão de 0,2 hectares de 

vegetação nativa em estágio inicial de regeneração para passagem de 

canal de adução e supressão de 0,62 hectares de vegetação situada na 

Faixa Marginal  de Proteção (FMP) do Rio Santana, no município de 

Miguel Pereira. Decisão: Licença aprovada conforme considerações da  

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

Instalação n° 15/2019.  3. PD-07/014.136/19 –  Patience 

Empreendimentos Imobiliários Ltda..  Requerimento: Renovação da 

Licença de Instalação (LI IN035072) para estrutura hoteleira do tipo 

resort, composto de 19 vilas, 24 bangalôs, SPA, praia clube, setor 

principal e setor de serviços, com supressão de vegetação em estágio 

médio de regeneração em área de 2,85 hectares, no município de 

Mangaratiba.  Decisão: Renovação aprovada conforme considerações da 

equipe técnica da GELANI e Parecer Técnico 760/2019.  4. E-

07/002.16875/14 –  Laboratórios B. Braun S.A.. Requerimento: 

Averbação da Licença de Operação (LO IN030569) referente à atividade 

de armazenamento de produtos farmacêuticos, hospitalares e 

equipamentos eletromédicos, no município de São Gonçalo, para: (i)  

prorrogar o prazo de validade por mais 48 meses, até 15/05/2023; e (ii) 

substi tuir a condição de validade n° 7, passando 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 Gerência de Licenciamento de Indústrias (GELIN) e 

Parecer Técnico de Averbação de Licença de Operação n° 62/2019.  5. E-

07/002.15514/13 –  Nov Flexibles Equipamentos e Serviços Ltda..  

Requerimento: Averbação da Licença de Operação (LO  IN026502) ser 

transformada em renovação da Licença de Operação (LO IN026502) para 

fabricação e estocagem de tubos flexíveis, incluindo operação de cais  
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próprio para descarregamento e carregamento de linhas flexíveis e seus 

acessórios para o mercado offshore  e operação de grupos de três 

geradores de energia elétrica de 1600kva cada, movidos a óleo diesel e 

estruturas auxiliares, no município de São João da Barra . Decisão: 

Renovação aprovada conforme considerações da equipe técnica da 

GELIN e Parecer Técnico de Licença de Operação n° 72/2019.  6. PD-

07/007.53/18 –  Atacadão do Pneu com Preço de Varejo Eireli Me. 

Requerimento: Autorização Ambiental para intervenção em Área de 

Preservação Permanente (APP) de edificação  (galpão) na Faixa Marginal 

de Proteção (FMP) do Rio Colubandê, no Município de São Gonçalo .  

Decisão: Conforme considerações da equipe técnica da Gerência do 

Licenciamento de Recursos Hídricos (GELIRH) e Parecer Técnico n° 

846/2019, que esclareceram que o Serviço de Demarcação de Faixa 

Marginal de Proteção (SEFAM) não se opõe à permanência da referida 

benfeitoria em APP/FMP, uma vez que a área como um todo se encontra 

antropizada, sendo considerada urbana consolidada nos termos do 

Decreto Estadual n° 42.356/2010, havendo inúmeras benfeitorias ao 

longo das margens dos cursos d’água, tanto no trech o em questão quanto 

a montante e a jusante  e ainda por entenderem que não haverá ganhos 

ambientais significativos apenas na sua retirada; o  Conselho Diretor 

deferiu o requerimento de Autorização Ambiental e autorizou a 

intervenção na FMP da edificação (gal pão). 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 Colubandê ou em outro curso 

d’água na própria bacia hidrográfica,  sempre qu e possível em sua 

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.  7. PD-07/014.47/17 –  Auto Posto Praça da Bandeira MP 

Ltda. Me. Requerimento:  Reconsideração acerca da decisão referente ao 

item 2 da Ata da 376ª Reunião Ordinária de Licenciamento Ambiental do 

CONDIR, do dia 22/03/17, de forma a aprovar a Autorização Ambiental  

para intervenção em Área de Preservação Permanente (APP) de 
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edificações (dois galpões,  um deles parcialmente inserido na seção de 

projeto do Córrego do Saco, caixa d’água, área para lavagem e área para 

troca de óleo) na Faixa Marginal de Proteção (FMP) do Córrego do Saco,  

no município de Miguel Pereira . Decisão: Conforme considerações da 

equipe técnica da GELIRH e Parecer Técnico n° 114/2019/SEFAM , que 

esclareceram que: (i) o requerente protocolou documentação 

argumentando que as  atividades desempenhadas nas benfeitorias 

inseridas na FMP são vitais para a continuidade do posto de 

abastecimento e que sem elas o empreendimento se tornaria 

economicamente inviável; (ii) o requerente informou não haver  

alternativa locacional para as benfeitorias em questão;  (iii) a área como 

um todo se encontra  antropizada, sendo considerada urbana consolidada 

nos termos do Decreto Estadual n° 42.356/2010, havendo inúmeras  

benfeitorias ao longo das margens do curso d’água, tan to no trecho em 

questão quanto a montante e a  jusante e que é inviável a sua 

preservação/recuperação sem envolver alto s custos econômicos e sociais;  

(iv) tão somente a retirada das benfeitorias avaliadas no presente caso, 

com exceção da estrutura inserida na seção teórica, não trará ganhos 

ambientais significativos ao trecho em questão do Córrego do Saco; e (v) 

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

entende que a realização de medidas compensatórias se torna uma medida 

mais vantajosa em termos de ganhos ambientais do que a recomposição 

pontual do trecho em tela, a qual se encontra inserida em meio a um 

contexto urbano consolidado e severamente antropizado, salvo parte de 

um galpão inserido na seção projetada do Córrego do Saco, pois essa 

estrutura poderá atrapalhar o escoamento do cur so d`água; o Conselho 

Diretor deferiu parcialmente o pedido de reconsideração  e decidiu:  (A) 

autorizar a intervenção na FMP de um galpão (que não está inserido na 

seção de projeto),  da caixa d’água,  da área para lavagem e da área para 

troca de óleo; (B) não autorizar a intervenção na FMP de parte do galpão 

que está inserido na seção projetada para o Córrego do Saco; (C) 

determinar a realocação da construção indevida (parte do galpão que está 

inserido na seção projetada para o Córrego do Saco) ; (D) revogar o 

Indeferimento (ID IN000271) de 20/04/17. Como medida compensatória,  
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o empreendimento deverá apresentar: (a) projeto de recomposição de 

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

questão do Córrego do Saco ou em outro curso d’água na própria bacia 

hidrográfica, sempre que possível em sua 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 .  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.  

 

____________________________________ 

CLAUDIO BARCELOS DUTRA 
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____________________________________ 
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Diretora Adjunta de Biodiversidade, Áreas Protegidas 
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____________________________________ 
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____________________________________ 
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____________________________________ 

SÉRGIO CÂMARA SANTOS DE SOUZA 

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

 

____________________________________ 

JORGE CHAVES JUNIOR 

Diretor de Recuperação Ambiental - Id. f. 612375-9 
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LEONARDO DAEMON D'OLIVEIRA SILVA 

Diretor de Segurança Hídrica e Qualidade Ambiental 
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