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ATA da 484ª Reunião Ordinária de Licenciamento Ambiental do Condir do dia 

14/06/2019 

 

Aos quatorze 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 quarta 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); 

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. PD-07/005.19/19 – Olfar S.A. Alimentos e Energia. Requerimento: 

Licença de Instalação e Operação para ampliação de produção de uma fábrica de 

biocombustível (B100) atingindo a capacidade produtiva média de 310.250m3/ano, 

tendo como matéria prima óleos vegetais (81.600ton/ano) e gorduras animais 

(190.400ton/ano), com retificação do metanol e purificação da glicerina, atingindo a 

capacidade média de glicerina de 44.982m3/ano e ácido graxo de glicerina de 

918m3/ano, no município de Porto Real. Decisão: Conforme considerações da equipe 

técnica da Superintendência Regional do Médio Paraíba do Sul (SUPMEP) por meio de 

videoconferência e Parecer Técnico n° 908/19, o Conselho Diretor: (i) indeferiu o 

requerimento de licença de Instalação e Operação; e (ii) determinou a averbação da 



 

Folha 2 de 5 

Licença de Operação (LO IN037317), em nome de Olfar S.A. - Alimento e Energia (E-

07/002.6339/16) referente “às atividades de operação da fábrica de biocombustível 

(B100) tendo como matéria-prima óleos vegetais (43.200ton/ano) e gordura animal 

(100.800ton/ano), com retificação do metanol e purificação da glicerina com capacidade 

de produção média de 162.000m³/ano de biocombustível (B100), glicerina 

23.814m³/ano, ácido graxo de glicerina 486m³/ano e borra de neutralização 

7.200m³/ano, no município de Porto Real”, para incluir a ampliação requerida nessa LO. 

2. E-07/002.1123/13 - Trimonte Indústria e Comércio Agropecuária Ltda.. 

Requerimento: Licença Prévia a ser transformada em Licença de Operação para operar 

Aeródromo para voos de pequeno porte, denominado de Trimonte (Aeródromo Jorge 

Mussi), no município de Casimiro de Abreu. Decisão: Conforme considerações da 

equipe técnica da Superintendência Regional de Lagos de São João (SUPLAJ) por meio 

de videoconferência e Parecer Técnico n° 211/2018, o Conselho Diretor aprovou a 

Licença de Operação e decidiu aprovar, também, a emissão de uma Certidão de 

Regularidade Ambiental para o empreendimento. Entretanto, tendo em vista: (A) a 

existência da Notificação SELLAJNOT/01105878, de 03/04/19, que determinou a 

apresentação de documentação visando ao prosseguimento dos presentes autos, entre 

elas: (a) Certidão Ambiental com as FMP demarcadas ou o requerimento junto ao INEA 

de demarcação das FMP para os corpos hídricos existentes na propriedade; (b) Relatório 

de Auditoria Ambiental do Aeródromo Trimonte, conforme disposto no artigo 31 do 

Decreto 44.820/2014, nos moldes da DZ-056.R-3, diretriz para realização de Auditoria 

Ambiental, aprovada pela Resolução CONEMA nº 21, de 07 de maio de 2010, 

publicada no DOERJ de 14 de maio de 2010; (c) adequação do Projeto de Recuperação 

Florestal para as áreas de preservação permanente da propriedade rural conforme Lei 

12651/2012 e suas alterações, nos termos da Resolução INEA nº 143, de 14 de junho de 

2017, e processo E-07/002.30288/2018 em análise no INEA; (d) ou ainda, proposta de 

celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) junto ao órgão ambiental 

estadual, para regularização ambiental do Aeródromo Trimonte; (B) que a referida 

Notificação ainda não foi atendida; (C) a correspondência protocolada pela empresa, em 

25/04/19; o CONDIR determinou: (i) a realização de nova vistoria no local para 

verificar a questão da FMP; (ii) a complementação do Parecer Técnico n° 211/2018, 

com o requerido por meio da Notificação SELLAJNOT/01105878; e (iii) que a emissão 

da Licença de Operação e da Certidão de Regularidade Ambiental ficará condicionada 

ao atendimento do novo Parecer, contendo as ponderações da nova vistoria e da 
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Notificação SELLAJNOT/01105878. 3. EXT-PD/014.4163/18 - Mineração Atlântico 

Sul Ltda.. Requerimento: Renovação da Licença de Operação (LO IN029162) para 

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

processo ANM n° 890.187/08, no município de Seropédica. Decisão: Conforme 

considerações da equipe técnica da Gerência de Licenciamento de Atividades Não 

Industriais (GELANI) e Parecer Técnico nº 1.050/2019, o Conselho Diretor indeferiu o 

requerimento de renovação e determinou que a DIPOS fiscalize o local. 4. E-

07/002.7290/13 – Posto Nova Era de Natividade Ltda.. Requerimento: Intervenção 

em Área de Preservação Permanente (APP) de edificações (parte da área de 

abastecimento; parte dos tanques subterrâneos; parte da área de troca de óleo; parte do 

escritório; casa de máquinas; sistema de fossa-filtro) na Faixa Marginal de Proteção 

(FMP) do Rio Cangarola, no município de Natividade. Decisão: Conforme 

considerações da equipe técnica da Gerência do Licenciamento de Recursos Hídricos 

(GELIRH) e Parecer Técnico nº 124/2019/SEFAM, que esclareceram que: (i) há grande 

extensão de ocupação urbana consolidada ao longo das margens do Rio Carangola, 

tanto no trecho em questão quanto a montante e a jusante; e (ii) tendo em vista o grau de 

antropização da área em questão e do seu entorno, bem como a declaração da parte 

requerente pela desmobilização das duas estruturas mais próximas ao corpo hídrico 

(uma loja desativada e rampas para lavagem de veículos), as quais estão inseridas na 

FMP e na seção teórica do curso d’água, tecnicamente, o Serviço de Demarcação de 

Faixa Marginal de Proteção (SEFAM) não se opõe à permanência das demais 

benfeitorias (parte da área de abastecimento; parte dos tanques subterrâneos; parte da 

área de troca de óleo; parte do escritório; casa de máquinas; sistema de fossa-filtro) em 

área de FMP, considerando que tão somente sua retirada não trará ganhos ambientais 

significativos ao Rio Carangola; o Conselho Diretor autorizou a intervenção em APP 

das edificações (parte da área de abastecimento; parte dos tanques subterrâneos; parte da 

área de troca de óleo; parte do escritório; casa de máquinas; sistema de fossa-filtro) na 

FMP e determinou a continuidade da análise do processo de licenciamento. Como 

medida compensatória, o empreendimento deverá apresentar (a) projeto de 

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

questão do Rio Carangola 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. O 



 

Folha 4 de 5 

CONDIR estabeleceu, ainda, prazo de 24 meses para a demolição e recuperação da área 

das rampas para lavagem de veículos e da loja desativada inseridas na FMP e na seção 

teórica. 5. E-07/200.913/01 - Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro 

(CEG). Em função da abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), o Presidente do INEA 

solicitou a retirada do presente processo da pauta, até que as vistorias realizadas pela 

Gerência de Fiscalização (GEFIS) sejam avaliadas. 6. E-07/200.318/03- Cervejaria 

Petrópolis S.A.. Requerimento: Averbação da Licença de Operação (LO IN034382) 

referente às atividades de fabricação de cervejas e chopes (280.000hl/mês), 

refrigerantes, energéticos e bebidas à base de vodka (70.000hl/mês) e 04 (quatro) 

geradores de 1.500kva cada, no município de Teresópolis, para: (i) alterar o objeto, de 

forma a incluir uma unidade produtiva de cervejas e chopes em escala piloto, com 

capacidade de 10.000hl/ano, e uma subestação de energia de 2000kva, que passará para: 

“fabricação de cervejas e chopes (280.000hl/mês), refrigerantes, energéticos e bebidas 

à base de vodka (70.000hl/mês), planta piloto de cervejas e chopes (834hl/mês) e 04 

(quatro) geradores de 1.500kva cada”; e (ii) substituir a condição de validade n° 14, 

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 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 Gerência de 

Licenciamento de Indústrias (GELIN) e Parecer Técnico de Averbação de Licença de 

Operação nº 88/2019. 7. PD-07/014.241/18 - Essencis Soluções Ambientais S.A.. 

Requerimento: Renovação da Licença de Operação (LO IN027700) para sistema de 

decantação e centrifugação para separação física de lamas de perfuração de poços de 

petróleo, no município de Magé. Decisão: Licença aprovada conforme considerações da 

equipe técnica da GELIN e Parecer Técnico nº 1.066/2019. 8. PD-07/014.423/17 - 

Dock Brasil Engenharia e Serviços S.A.. Requerimento: Licença de Operação para 

base de apoio para atracação de diques flutuantes com atividade de reparo naval, 

atracação de pequenas embarcações para reparo naval interno, estocagem de materiais e 

equipamentos afins, guarda de pequenas embarcações em solo e gerenciamento de 

resíduos, no município de São Gonçalo. Decisão: Licença aprovada conforme 

considerações da equipe técnica da GELIN e Parecer Técnico nº 1.134/2019. 9. PD-
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07/014.238/18 - Frigo Rio Comércio e Representações Ltda.. Requerimento: 

Averbação da Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF IN001369) referente à 

atividade de armazenagem frigorificada de produtos de carne, sorvete e alimentos 

industrializados, no município de São João de Meriti, para prorrogar o prazo de validade 

por 210 dias. Decisão: Averbação aprovada conforme considerações da equipe técnica 

da GELIN e Parecer Técnico de Averbação de Autorização Ambiental de 

Funcionamento nº 93/2019. 10. PD-07/014.597/17 – Rio de Janeiro Refrescos Ltda.. 

Processo retirado de pauta a pedido do Presidente. 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 

____________________________________ 

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 

 

____________________________________ 

JORGE CHAVES JUNIOR 

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

 

____________________________________ 

LEONARDO DAEMON D'OLIVEIRA SILVA 

Diretor de Segurança Hídrica e Qualidade Ambiental 

Id. f. 4347957-0 

 

 

 

 


