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ATA da 486ª Reunião Ordinária de Licenciamento Ambiental do Condir do dia 

28/06/2019 

 

Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às onze 

horas e trinta minutos, 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 octogésima sexta 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:  Alexandre 

Cruz, Diretor de Licenciamento Ambiental (DILAM), no exercício da 

Presidência do Conselho; Márcio de Azevedo Beranger,  Diretor d e 

Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas (DIBAPE); Fernando 

Gouveia de Holanda, Diretor de Gente e Gestão (DIGGES); Sérgio 

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

Cruz Barreto Machado, Assessora II,  representante da Dire toria de 

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

Diretor de Segurança Hídrica e Qualidade Ambiental (DISEQ).  Os 

demais constam na l ista de presença.  I. Abertura:  o Diretor da DILAM, 

no exercício da Presidência do Conselho, na for ma prevista no art. 10,  

§4°,  do Decreto n.º  46.619/19, cumprimentou a todos e deu início à 

reunião. 1. Of. SEAS/SUBCON n° 006/19. Requerimento: Informar que 

não há benefício associado ao ICMS Ecológico a ser retirado dos 

municípios de Valença, Itaboraí e R esende, conforme estabelecido pelo 

CONDIR em suas 473ª e 475ª Reuniões Ordinárias de Licenciamento 

Ambiental, dos dias 27/03/19 e 10/04/19, respectivamente, pois esses 
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municípios não pontuaram no ICMS Ecológico Ano fiscal 2019 nos itens 

questionados. Decisão: Conforme considerações da Superintendente  

Geral das Regionais (SUPGER), o Conselho Diretor tomou ciência do 

assunto. 2. E-07/508.568/12 - Transpontual Express Transportes 

Ltda.. Requerimento: Renovação da Licença de Operação (LO 

IN027139) para transporte intermunicipal de produtos perigosos, classe 2 

–  2.1 (Gases Inflamáveis) e 2.2 (Gases não -inflamáveis), classe 3 

(Líquidos inflamáveis), classe 4 –  4.1 (Sólidos inflamáveis), classe 6 - 

6.1 (Substâncias tóxicas), classe 8 (Substâncias corrosivas) e clas se 9 

(Substâncias e artigos perigosos diversos, incluindo substâncias que 

apresentem risco para o meio ambiente), bem como coleta e transporte de 

resíduos classes I, IIA e IIB e resíduos de construção civil classes A, B, 

C e D, em todo território do Estado  do Rio de Janeiro. Decisão: 

Renovação aprovada conforme considerações da equipe técnica da  

Superintendência Regional de Macaé e das Ostras (SUPMA) , por meio de 

videoconferência e Parecer Técnico de Licença de Operação nº SUPMA 

056/2019. 3. E-07/200.049/1999 –  Alfa Rio Química Ltda..  

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

edificações (Totalmente inseridas: escri tório -1, refeitório-1,  edificação 

descrita como “utilidades” -1, escritório-4, almoxarifado-4, laboratório-4,  

vestiário-8, laboratório-9, área de produção-10, edificação descrita como 

“util idades”-13 a 15, oficina elétrica-18, tancagem-19 e 20, oficina-25, 

depósito-27, almoxarifado-29, área de resíduo-30 e 31 e muro; 

Parcialmente inseridas: estacionamento -2, área de produção-5, área de 

produção-21, área de treinamento e almoxarifado -22, área de produção-

23, depósito-26, depósito-28, tancagem-32 e pátio impermeabilizado  –  a 

numeração refere-se ao mapa inserido no processo) na Faixa Marginal de 

Proteção (FMP) do Rio Saracuruna, no município de Duque de Caxias. 

Decisão: Conforme considerações da equipe técnica da Gerência do 

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

135/2019/SEFAM, que esclareceram que: (i) a parte requerente 

apresentou o contrato social da empresa e fotografia das estruturas junto 

ao curso d’água em questão, justificando que elas foram edificadas 

anteriormente ao ano de 1984;  (ii) mesmo com a documentação 
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protocolada pelo requerente datada de 1984, ou seja, anterior às 

alterações feitas em 1986 e 1989 na Lei n° 4.771/1965 (Código 

Florestal), a propriedade continuaria inserida na FMP do Rio Saracuruna;  

(iii ) no entanto, tendo em vista que a seção projetada para esse rio é de 

31,20 metros, a FMP seria a metade desta,  ou seja, 15,60 metros e com 

isso apenas algumas estruturas estariam inseridas ( escri tório-1,  

refeitório-1, edificação descrita como “utilidades” -1, escri tório-4,  

almoxarifado-4, laboratório-4, vestiário-8, laboratório-9, área de 

produção-10, tancagem-19, oficina-25, almoxarifado-29 e área de 

resíduo-30 e 31);  (iv) tecnicamente o Serviço de Demarcação de Faixa 

Marginal de Proteção (SEFAM) se opõe à permanência das benfeitorias 

listadas no item (iii )  acima, considerando que elas estariam inseridas na 

FMP ainda que se avaliadas nos t ermos da Lei n° 4.771/1965 (antigo 

Código Florestal),  salvo o escritório-4, o almoxarifado-4 e o 

laboratório4, pois a área dessas benfeitorias inserida na FMP é ínfima;  

(v) o SEFAM destaca que o muro e o pátio impermeabilizado deverão ser 

recuados até o limite da FMP estipulada pelo antigo Código Florestal  

(15,60 metros);  (vi) com relação às demais benfeitorias (edificação 

descrita como “utilidades” -13 a 15, oficina elétrica-18, e tancagem-20, 

depósito-27, estacionamento-2, área de produção-5, área de produção-21, 

área de treinamento e almoxarifado -22, área de produção-23, depósito-

26, depósito-28, tancagem-32), o SEFAM não se opõe, considerando que 

a empresa possui uma escritura de imóvel e fotografia aérea que mostram 

as estruturas junto ao Rio Saracuruna já em 1984, ou seja, anterior às 

alterações feitas em 1986 e 1989, na Lei n° 4.771/1965;  o Conselho 

Diretor:  (A) autorizou a intervenção em APP das seguintes edificações 

na FMP: edificação descrita como “utilidades” -13 a 15, oficina elétrica-

18, e tancagem-20, depósito-27, estacionamento-2, área de produção-5, 

área de produção-21, área de treinamento e almoxarifado -22, área de 

produção-23, depósito-26, depósito-28, tancagem-32, escri tório-4,  

almoxarifado-4 e laboratório4; (B) não aprovou a intervenção na FMP do 

Rio Saracuruna das edificações a seguir:  escritório-1, refeitório-1,  

edificação descrita como “util idades” -1, vestiário-8, laboratório-9, área 

de produção-10, tancagem-19, oficina-25, almoxarifado-29 e área de 
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resíduo-30 e 31, muro e o pátio impermeabilizado; (C) determinou que a 

empresa apresente,  no prazo de 90 dias , um cronograma de 

desmobilização dessas benfeitorias listadas no item (B) e um projeto de 

recuperação desta área; e  (D) 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 Saracuruna ou em outro curso d’água na própria bacia 

hidrográfica, sempre que possível na 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.  4. E-07/500.714/11 - 

Lupus Desenvolvimento em Alimentos Ltda.. Requerimento:  Deliberar 

quanto à reconsideração acerca da decisão do item 10 da 446ª Reunião 

Ordinária de Licenciamento Ambiental do CONDIR , do dia 05/09/2018, 

para autorizar a intervenção em Área de Preservação Permane nte (APP) 

de edificações (muro de divisa da propriedade, galpão, caldeira à lenha, 

castelo d’água, tanque de purga de condensado e sistema de controle de 

poluição atmosférica - ciclone e chaminé) na Faixa Marginal de Proteção 

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

considerações da equipe técnica da GELIRH e Parecer Técnico nº 

142/2019/SEFAM, que esclareceram que: (i) o empreendimento em tela 

foi construído de forma irregular antes de qualquer deliberação favorável 

à sua construção por parte INEA; (ii) por mais que,  como alegado pela 

empresa, não exista vegetação primária ou vegetação secundária em 

estágio avançado de regeneração, provavelmente em função da área ter 

sido utilizada como pasto em tempos pretéritos, não é possível afi rmar 

que existe ocupação consolidada a jusante e a montante do trecho, 

impermeabilização da FMP/APP e ainda capeamento do curso d’água 

(Rio Bonito);  (iii) na avaliação anterior não foi analisada a possibilidade 

de permanência da estrutura identificada como  “sala de amostra de 

contraprova” na FMP do Rio Bonito e o Serviço de Demarcação de Faixa 

Marginal de Proteção (SEFAM) entende que essa estrutura também não é 

passível de autorização;  e (iv) o SEFAM entende que não cabe revisão da 
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FMP em questão;  o Conselho Diretor: (A) ratificou sua decisão de 

05/09/2018, não autorizando a intervenção em APP das edificações 

(muro de divisa da propriedade, galpão, caldeira à lenha, castelo d’água, 

tanque de purga de condensado e sistema de controle de poluição 

atmosférica - ciclone e chaminé) na FMP; (B) não autorizou a 

intervenção na FMP do Rio Bonito da estrutura identificada como “sala 

de amostra de contraprova”; (C) determinou que a empresa apresente, no 

prazo de 90 dias, um cronograma de desmobilização dessas benfeitori as e 

um projeto de recuperação dessa área; e (D) determinou a continuidade 

da análise do processo de licenciamento.  5. E-07/202.267/05 –  Lupus 

Desenvolvimento em Alimentos Ltda..  Requerimento:  Intervenção em 

Área de Preservação Permanente (APP) de edificaç ões (muro, parte do 

galpão e de estruturas operacionais,  parte do pátio e parte do 

estacionamento) na Faixa Marginal de Proteção (FMP) no Rio Bonito e 

seu afluente, córrego sem nome, no município de Rio Bonito. Decisão: 

Conforme considerações da equipe técnica da GELIRH e Parecer Técnico 

n° 146/2019/SEFAM, que esclareceram que: (i) o Serviço de Demarcação 

de Faixa Marginal de Proteção (SEFAM) se opõe à manutenção das 

estruturas na FMP do Rio Bonito (muro, parte do pátio e parte do 

estacionamento), tendo em vista que aparentemente existe alternativa 

locacional e não foi  identificada ocupação consolidada a montante e a 

jusante em ambas as margens do referido curso d’água e que sua retirada 

trará ganhos ambientais significativos ao curso d’água;  e (i i) quanto às 

estruturas inseridas na FMP do córrego sem nome ( parte do galpão e 

estruturas operacionais ), considerando a decisão do CONDIR no âmbito 

do processo administrativo E-07/500.714/11 e que a retirada dessas 

estruturas não trará ganhos ambientais significativ os ao curso d’água em 

questão, tendo em vista que o mesmo teve seu capeamento aprovado pelo 

INEA, o SEFAM não se opõe à manutenção dessas  benfeitorias; o 

Conselho Diretor: (i)  deferiu parcialmente o requerimento de intervenção 

em APP, autorizando somente a intervenção na FMP do córrego sem 

nome (afluente do Rio Bonito)  de parte de um galpão e das estruturas 

operacionais;  (i i) não autorizou a intervenção do muro, d e parte do pátio 

e de parte do estacionamento na FMP do Rio Bonito; (iii) determinou que 
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a empresa apresente, no prazo de 90 dias, um cronograma de 

desmobilização dessas benfeitorias e um projeto de recuperação dessa 

área; e (iv) 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 Bonito ou 

em outro curso d’água na própria bacia hidrográfica, sempre que possível  

na 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.  6. E-07/201.119/08 –  Companhia Estadual de 

Águas e Esgotos (CEDAE). Requerimento:  Averbação da Licença de 

Instalação (LI IN033466), referente à implantação do sistema de 

abastecimento de água de Japeri, com vazão máxima de 540m³/h, no 

município de Japeri,  para: (i) prorrogar o prazo de validade por mais 03 

anos; (ii) alterar a condição de  validade n° 8, passando de: “Atender à 

DZ-1310 - Sistema de Manifesto de Resíduos,  aprovada pela Deliberação 

CECA n° 6. 4.497, de 03.09.04, publicada no D.O.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 nº 79 de 2018, estabelecendo 

que todo transporte de resíduos sólidos deverá ser declarado no sistema 

online de manifesto de transporte de resíduo” ;  (i ii) alterar a condição de 

val idade n° 34, passando de: “Comunicar imediatamente ao SOPEA - 

Serviço de Operações em Emergências Ambientais do INEA, plantão 24 

horas, pelos telefones: (21) 2334 -7910, 2334-7911 ou 8596-8770, 

qualquer anormalidade que possa ser classificada como acidente 

ambiental” ,  para: “Comunicar imediatamente à Gerência de Operações 

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

telefones: (21) 2334-7910, 2334-7911 e 98596-8770 qualquer acidente 

ambiental” ;  (iv) alterar a condição de validade n° 35, pass ando de:  

“Evitar todas as formas de acúmulo de água que possam propiciar a 

proliferação de mosquito "Aedes aegypti", transmissor da Dengue”,  

para: “Eliminar, nas dependências da empresa, todas as formas de 
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acúmulo de água que propiciem a proliferação do mo squito Aedes 

aegypti, vetor de diversas doenças, Dengue, Zika e Chikungunya ” e (v) 

excluir as condições de validade n° 22, 23, 24 e 25. Decisão: Averbação 

aprovada conforme considerações da equipe técnica da Gerência de 

Licenciamento de Atividades Não Industriais (GELANI) e Parecer 

Técnico de Averbação –  GELANI/SESAN - PT n° 014/19. 7. PD-

07/014.893/17 –  Natura Ambiental Ltda.. Requerimento: Renovação da 

Licença de Operação (LO IN026626) para coleta e transporte rodoviário 

de resíduos perigosos (classe I) resíduos não perigosos (classe II),  

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Resíduos de Serviços de Saúde 

(RSS), dos grupos A, B, D e E e segregação, beneficiamento e 

armazenamento temporário de sucatas plásticas e armazenamento 

temporário de resíduos perigosos (c lasse I), garageamento, 

abastecimento, lavagem e manutenção preventiva da própria frota, em 

todo Estado do Rio de Janeiro. Decisão: Conforme considerações da 

equipe técnica da Gerência de Licenciamento de Risco Ambiental e 

Áreas Contaminadas (GELRAC) e Parecer Técnico n° 1.086/2019, o 

Conselho Diretor indeferiu o pedido de renovação.  8. E-07/002.1227/13 - 

Brasbunker Participações S.A.. Requerimento:  Averbação da Licença 

de Operação (LO IN032195), referente à transferência de Óleo Diesel  

Marítimo (ODM), Óleo Diesel Rodoviário (ODR) e lubrificantes de 

caminhão-tanque para embarcação e de embarcação para caminhão -

tanque, com três unidades de bombeamento ( skid  de bomba) e uma 

plataforma com dois braços de carregamento de caminhão em cais 

próprio, no município de São Gonçalo,  para: (i) alterar o objeto, de 

forma a incluir a at ividade de movimentação de produtos derivados de 

petróleo no terminal, carregamento e descarregamento de barcaças para 

caminhões-tanques ,  passando o objeto para: “realizar as operações de 

transferência de Óleo Diesel Marítimo (ODM), Óleo Diesel  Rodoviário 

(ODR), lubrificantes e nafta de embarcação para caminhões -tanques e 

transferência de Óleo Diesel Marítimo (ODM), Óleo Diesel  Rodoviário 

(ODR) e lubrificantes de caminhões -tanques para embarcações,  com 03 

(três) unidades de bombeamento (skids de bombas) e uma plataforma 

com (02) dois braços de carregamento de caminhão em cais próprio ” ;  
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(ii) alterar 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”; (iii) alterar a condição de validade n° 20,  

passando de: “Realizar o cerco preventivo com barreiras de contenção 

no entorno da embarcação durante as operações de abastecimento ”  para: 

“Realizar o cerco  preventivo com barreiras de contenção nas 

embarcações durante todas as operações de 

abastecimento/transferência”; (iv) alterar a condição de validade n° 21, 

passando de: “Comunicar imediatamente ao Serviço de Operações em 

Emergências Ambientais (SOPEA) do  INEA, plantão de 24 horas, pelos 

telefones (21) 2334-7910 / (21) 2334-7911 / (21) 98596-8770, qualquer 

anormalidade que possa ser classificada como acidente ”, para:  

“Comunicar qualquer acidente ambiental , imediatamente, à  Gerência de 

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

(21) 2334-7910, (21) 2334-7911 e 98596- 8770”;  e (v) incluir as 

condicionantes a seguir: Realizar inspeções periódicas e manutenção 

preventiva e corretiva nos sistemas que operam com produtos perigosos 

(vasos, tubulações,  válvulas, flanges  etc.) e nos seus respectivos 

dispositivos de segurança, mantendo os registros destas operações à 

disposição da fiscalização ;  manter os sistemas e recursos de proteção 

contra incêndio plenamente operacionais e em condições de pr ojeto ;  

atender as recomendações apontadas na Análise de Riscos apresentada ;  

registrar os acidentes ocorridos, bem como o resultado da sua 

investigação e análise, mantendo essas informações à disposição da 

fiscalização ;  atualizar o Plano de Ação para Emergências,  

encaminhando ao INEA cópias em papel e em meio digita l  sempre que 

houver mudança significativa no plano, principalmente na coordenação 

da equipe de emergência e nos telefones e e -mails de contatos; adotar 

procedimentos durante as operações de transf erência de nafta, de forma 

a evitar a emissão de odores que possam causar incômodos à 
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vizinhança; realizar as operações de transferência de nafta apenas nas 

baias 3 e 4 conforme avaliado no Estudo de Análise de Risco (EAR). .  

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° 100/19.  9. E-07/002.2220/15- 

Vale Azul Energia Ltda. - UTE Vale Azul 2. Requerimento: Averbação 

da Licença de Instalação (LI IN030854) referente à implantação da Usina 

Termelétrica denominada Ute Vale Azul II,  com potência instalada de 

550,71MW, uti lizando gás natural como combustível principal , no 

município de Macaé, para alterar a potência instalada de 550,71MW para 

620MW, através da substituição de turbina com otimização dos 

procedimentos operacionais, passando o objeto para:  “ implantação de 

Usina Termelétrica, denominada Ute Vale Azul II, com potência 

instalada de 620MW, util izando gás natural como combustível principal, 

no município de Macaé” .  Decisão: Averbação aprovada conforme 

considerações da equipe técnica da Coordenadoria de Estudos 

Ambientais (CEAM) e Parecer Técnico de Averbação de Licença de 

Instalação –  CEAM n° 025/19. O CONDIR determinou a inclusão d a 

condicionante a seguir: “Firmar Termo de Compromisso de Compensação 

Ambiental (TCCA) no prazo de 30 dias”.  10. E-07/002.2224/15- Vale 

Azul Energia Ltda. - UTE Vale Azul 3. Requerimento: Averbação da 

Licença de Instalação (LI IN030851) referente à implant ação do projeto 

da Usina Termelétrica denominada UTE Vale Azul III, com potência 

instalada de 550,71MW, sendo o projeto composto pela implantação de 

módulos de geração, usando gás natural como combustível principal , no 

município de Macaé, para alterar a po tência instalada de 550,71MW para 

620MW através da substituição de turbina com ajustes operacionais 

visando ao aumento de performance, passando o objeto para 

“implantação do projeto da Usina Termelétrica  denominada UTE Vale 

Azul III, com potência instalada  de 620MW, sendo o projeto composto 

pela implantação de módulos de geração, usando gás natural como 

combustível principal, no município de Macaé” .  Decisão: Averbação 

aprovada conforme considerações da equipe técnica da CEAM e Parecer 

Técnico de Averbação de Licença de Instalação –  CEAM n° 026/19. O 
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CONDIR determinou a inclusão da condicionante a seguir: “Firmar 

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental  (TCCA) no prazo de 

30 dias”.  II. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Diretor da 

DILAM no exercício da Presidência do Conselho agradeceu a 

participação de todos. Em seguida, lavrou a presente ata, que vai 

assinada por ele e por todos os Conselheiros do Institu to Estadual do 

Ambiente presentes nesta data.  

 

____________________________________ 

ALEXANDRE CRUZ 

Diretor de Licenciamento Ambiental, 

 na qualidade de Presidente em exercício do Conselho 

Id. f. 4351452-9 

____________________________________ 

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 

____________________________________ 

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 

 

 
 

 

 


