
 
63.01.01.01  

Folha 1 de 6 

 

ATA da 483ª Reunião Ordinária de Licenciamento Ambiental do Condir do dia 

07/06/2019 

 

Aos sete dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às onze 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 terceira 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; Márcio de Azevedo Beranger, Diretor de 

Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas (DIBAPE); Roberta Perez 

Paranhos, Diretora Adjunta, representante da Diretoria de Gente e Gestão 

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

Sérgio Câmara Santos de Souza, Diretor de Pós-Licença (DIPOS); Fabiana da 

Cruz Barreto Machado, Assessora II, representante da Diretoria 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. PD-07/005.19/19 – Olfar S.A. Alimentos e Energia. 

Processo retirado de pauta a pedido da Superintendente Regional do Médio 

Paraíba do Sul (SUPMEP). 2. PD-07/014.229/18 – Am Pneus Distribuidora de 

Barra Mansa Ltda.. Requerimento: Autorização Ambiental para intervenção em 

Área de Preservação Permanente (APP) de edificações (parte da loja onde se 

encontram o vestiário, a borracharia, o elevador de carga, o local onde se faz o 

alinhamento dos veículos, além de uma varanda e uma escada nos fundos do 

terreno) na Faixa Marginal de Proteção (FMP) do Rio Paraíba do Sul, no 
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município de Barra do Piraí. Decisão: Conforme considerações da equipe técnica 

da Gerência do Licenciamento de Recursos Hídricos (GELIRH) e Parecer 

Técnico n° 965/2019, que esclareceram que: (i) o Serviço de Demarcação de 

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

(parte da loja), considerando que a área se encontra antropizada, com a ocupação 

já bem consolidada ao longo das margens do Rio Paraíba do Sul, tanto no trecho 

a montante quanto a jusante, portanto não haverá ganhos ambientais 

significativos na sua retirada; (ii) a área em questão está inserida na Zona de 

Amortecimento da Unidade de Conservação Refúgio de Vida Silvestre 

(REVISMEP), e a equipe dessa unidade não identificou nenhum impacto direto a 

ela; (iii) a Gerência de Unidades de Conservação (GEUC) não se opôs à emissão 

da Autorização Ambiental solicitada, desde que respeitadas as condicionantes e 

sugeriu que a compensação ambiental seja executada dentro dos limites da 

REVISMEP; (iv) a Prefeitura Municipal de Barra do Piraí atesta que o 

empreendimento está situado em Zona Comercial, conforme cópia da Certidão de 

Zoneamento; (v) a parte requerente apresentou documentação informando que 

não há viabilidade de realocar as construções inseridas na FMP do Rio Paraíba do 

Sul, considerando que se trata de um imóvel pequeno e não existe espaço 

suficiente dentro dele para tais modificações, pois os equipamentos utilizados 

ocupam um grande volume dentro da loja, e como a atividade em questão atende 

a veículos, eles ocupam todo o espaço restante; o Conselho Diretor deferiu o 

requerimento de Autorização Ambiental e autorizou a intervenção na FMP da 

edificação (parte da loja onde se encontram o vestiário, a borracharia, o elevador 

de carga, o local onde se faz o alinhamento dos veículos, além de uma varanda e 

uma escada nos fundos do terreno). Como medida compensatória, o 

empreendimento deverá apresentar (a) projeto de recomposição de vegetação em 

FMP em 90 dias, que deverá ser executado dentro dos limites da REVISMEP, 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. 3. E-07/512.612/12 – Areal Aninha 

Ltda. Me. Requerimento: Renovação da Licença de Operação (LO IN021978) 

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

em área de 13,6 hectares, contida nas áreas das poligonais correspondentes aos 

processos minerários da ANM n° 890.165/11 e 890.515/13, no município de 
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Seropédica. 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 n° 41/19. 4. E-

07/200.120/05 - Pasquale Mauro. Requerimento: Renovação da Licença de 

Instalação (LI FE007789) para obras de estabilização e drenagem de taludes, no 

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

da GELANI e Parecer Técnico de Indeferimento de Licença de Instalação nº 

13/19, o Conselho Diretor indeferiu o requerimento de renovação.  5. E-

07/201.462/03 – Supergasbrás Energia Ltda.. Requerimento: Averbação da 

Licença de Operação (LO IN042948) referente às atividades de recebimento, 

armazenamento em 25 vasos horizontais com capacidade de 60 toneladas cada e 

duas esferas pressurizadas com capacidade de 350 toneladas cada, envase, 

distribuição e comercialização de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), no 

município de Duque de Caxias, para: (i) alterar o objeto, de forma a incluir a 

atividade de transporte rodoviário de produtos perigosos, que passará para: 

“realizar as atividades de recebimento, armazenamento em 25 vasos horizontais 

com capacidade de 60 toneladas cada e duas esferas pressurizadas com 

capacidade de 350 toneladas cada; envase, distribuição, comercialização e 

transporte de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)” ; e (ii) incluir as seguintes 

condições de validade pertinentes às atividades de transporte de produtos 

perigosos: “Cumprir com o Decreto nº 96.044, de 18.05.88, alterado pelo 

Decreto nº 4.097, de 23.01.02, que aprova o Regulamento para o Transporte 

Rodoviário de Produtos Perigosos e a Resolução ANTT nº 5232, de 14/12/2016, 

que aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte 

Terrestre de Produtos Perigosos”; “Cumprir a NOP-INEA-14 – Programa de 

Autocontrole de Emissão de Fumaça Preta por Veículos Automotores do Ciclo 

Diesel – PROCON FUMAÇA PRETA, aprovada de acordo com à Resolução 

CONEMA nº 58, de 13.12.13”; “Cumprir com a Norma Operacional NOP-INEA 

24 e suas condições de validade gerais e específicas”; “Utilizar no veículo e 

equipamentos os rótulos de risco e painéis de segurança adequados aos produtos 

perigosos transportados”; “Transportar apenas com veículos certificados pelo 

INMETRO, portando no veículo todos os documentos relativos aos produtos 

perigosos”; “Efetuar os serviços de apoio à frota como lavagem, lubrificação, 

abastecimento, manutenção e pintura dos veículos somente em empresas 
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licenciadas para tais atividades”; “Manter atualizado o Plano de Ação para 

Emergências – PAE, revisando-o sempre que houver mudança significativa, 

principalmente na coordenação da Equipe de Emergência e nos telefones de 

contato, encaminhando ao INEA uma cópia; “Cumprir com programa de 

treinamento periódico em situações emergenciais com acidentes com os produtos 

e/ou resíduos transportados, mantendo o registro dos treinamentos (pessoal 

treinado, instrutor e conteúdo programático)”; e “Garantir o cumprimento de 

todas as cláusulas estabelecidas no Contrato de Prestação de Serviços ou Plano 

de Emergência para o atendimento a acidentes, principalmente no que se refere 

à disponibilidade dos recursos (humanos e de equipamentos) necessários ao seu 

combate imediato, remoção e destinação dos produtos/resíduos e limpeza da 

área”. 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-00162/19. 6. E-07/002.7017/13 - Tristars Controle Ambiental, 

Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ltda.. Requerimento: Averbação da 

Licença de Operação (LO IN024404) referente às atividades de coleta e 

transporte rodoviário de resíduos perigosos (classe I), pilhas e baterias, graxas, 

resíduos contaminados, resíduos de tratamento de efluentes, resíduos não 

perigosos (classe II), como papel, plástico, madeira, Resíduos da Construção 

Civil – RCC (classes A, C e D), Resíduos de Serviços de Saúde – RSS (classes A, 

B e E), Resíduos Sólidos Urbanos – RSU, efluentes oleosos, sanitários e de rede 

de drenagem pluvial, em todo o Estado do Rio de Janeiro, para prorrogar o prazo 

de validade. Decisão: Conforme considerações da equipe técnica da GELRAC e 

Parecer Técnico de Indeferimento de Licença de Operação n°: 

GELRAC/SELART-LO 108/19, o Conselho Diretor indeferiu o requerimento de 

averbação. 7. PD-07/014.845/18 - Triunfo Logística Ltda.. Requerimento: 

Licença de Instalação e Operação a ser transformada em Licença de Instalação 

para implantar planta de produção, armazenamento e transferência de fluidos de 

perfuração de poços de petróleo e gás, de base sintética, base água e salmoura, 

com capacidade total de 2.969,09m³, armazenamento e transferência de barita, 

bentonita e calcita a granel, com capacidade de 140m³, em área total de 1.748m², 

no Município do Rio de Janeiro. Decisão: Licença de Instalação aprovada 

conforme considerações da equipe técnica da Gerência de Licenciamento de 
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Indústrias (GELIN) e Parecer Técnico n° 1.064/19. 8. PD-07/014.3138/18 - Man 

Latin America Industria e Comércio de Veículos Ltda.. Requerimento: 

Licença de Instalação para adequação de infraestrutura para implantação de 

atividades de montagem de componentes automotivos (kit de suspensão traseira e 

dianteira) e de uma central de clientes, bem como comissionamento de estação de 

tratamento de efluentes sanitários, no município de Resende. Decisão: Licença 

aprovada conforme considerações da equipe técnica da GELIN e Parecer Técnico 

1.121/19. 9. E-07/202.004/02 – Rio Mix Indústria e Comércio de Bebidas 

Ltda.. Requerimento: Licença de Operação para produção de bebidas 

(concentrados, refrescos e bebidas mistas) e fabricação de embalagens plásticas , 

no Município do Rio de Janeiro. Decisão: Licença aprovada conforme 

considerações equipe técnica da GELIN e Parecer Técnico de Licença de 

Operação n° 83/19. 10. E-07/002.09927/17 - Petrobras Transporte S.A. 

(Transpetro). Requerimento: Licença Prévia a ser transformada em Licença 

Prévia e de Instalação para dragagem de manutenção de um volume 207.590m³ 

(duzentos e sete mil e quinhentos e nove metros cúbicos) com restabelecimento 

da profundidade original de dragagem ao Canal de Acesso aos Terminais 

Aquaviário da Ilha Redonda (116.619m³) – TAIR e Aquaviário da Ilha Comprida 

– TAIC (90.981m³), no Estado do Rio de Janeiro. Decisão: Conforme 

considerações da equipe técnica da Coordenadoria de Estudos Ambientais 

(CEAM) e Parecer Técnico de Licença Prévia e de Instalação - CEAM n° 22/19, 

o Conselho Diretor decidiu aprovar o requerimento de Licença Prévia e de 

Instalação, condicionando a emissão da licença à comunicação dessa decisão ao 

Ministério Público Federal, no âmbito do Inquérito Civil 

nº1.30.012.000182/2011-56, ao aguardo por 30 dias a contar do recebimento do 

Ofício do INEA da manifestação desse órgão. Caso o Ministério Público sugira 

alguma condicionante, o presente processo deverá retornar ao CONDIR. Se não 

houver manifestação nesse prazo, a licença poderá ser emitida. 11. E-

07/002.11337/17 - Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário. 

Requerimento: Licença de Instalação para implantação de loteamento, integrante 

do empreendimento Aretê Búzios (ex Marina Porto Búzios), denominados de 

Ilhas 2 e 3 e Península e supressão de vegetação de 8,28 hectares, sendo 7,15 

hectares de restinga arbórea em estágio inicial de regeneração, 1,08ha de 

vegetação ruderal, graminóide e de baixo porte e 0,05 hectares ocupados com 

http://1.30.012.000182/2011-56


 

Folha 6 de 6 

árvores de mangue, no Município de Armação dos Búzios. Decisão: Licença 

aprovada conforme considerações da equipe técnica da CEAM e Parecer Técnico 

de Licença de Instalação n° 15/19.Como medida compensatória à supressão de 

vegetação, o empreendimento deverá apresentar (a) Projeto de Restauração 

Florestal (PRF), conforme Resolução INEA Nº 143/2017, em um prazo máximo 

de 90 (noventa) dias, que deverá ser executado preferencialmente no município 

de Armação dos Búzios, dentro dos limites do Parque Estadual da Costa do Sol, 

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

espécies nativas e significativas do ecossistema local, ou (b) optar pelo 

Mecanismo Financeiro de Restauração Florestal por meio de monetização do 

compromisso. 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 

Presidente 

Id. f. 5097726-1 

____________________________________ 

MÁRCIO DE AZEVEDO BERANGER 

Diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e 

Ecossistemas - Id. f. 4348049-7 

____________________________________ 

ROBERTA PEREZ PARANHOS 

Diretora Adjunta de Gente e Gestão 

Id. f. 4347990-1 

____________________________________ 

ALEXANDRE CRUZ 

Diretor de Licenciamento Ambiental 

Id. f. 4351452-9 

____________________________________ 

SÉRGIO CÂMARA SANTOS DE SOUZA 

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

 

____________________________________ 

FABIANA DA CRUZ BARRETO MACHADO 

Representante da Diretoria de Recuperação 

Ambiental - Id. f. 5098442-0 

 

____________________________________ 

LEONARDO DAEMON D'OLIVEIRA SILVA 

Diretor de Segurança Hídrica e Qualidade Ambiental 

Id. f. 4347957-0 

 

 

 

 


