
 
 
 

63.01.01.01  

Folha 1 de 9 

 

ATA da 492ª Reunião Ordinária de Licenciamento Ambiental do Condir do dia 

09/08/2019 

 

Aos nove dias  do mês de agosto 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 Insti tuto Estadual  

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

quadringentésima nonagésima segunda reunião Ordinária de 

Licenciamento Ambiental  do Conselho Diretor do INEA (CONDIR), na 

forma insti tuída pelo Decreto Esta dual  nº 46.619, de dois de abril  de 

dois mil  e dezenove.  Na Reunião, estavam presentes os Senhores  

Conselheiros:  Claudio Barcelos Dutra,  Presidente;  Thabata Mentzingen 

Paz, Assessora III,  representante da Diretoria de Biodiversidade, Áreas  

Protegidas e Ecossis temas (DIBAPE);  Roberta Perez Paranhos, Diretora 

Adjunta,  representante da Diretoria de Gente e Gestão (DIGGES);  

Alexandre Cruz, Diretor de Licenciamento Ambiental  (DILAM);  

Fabiana Coelho da Silva Quintanilha,  Assessora Técnica,  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).  I.  

Abertura:  Abrindo os trabalhos,  o Presidente cumprimentou a todos e 

deu início à reunião.  1. E-07/002.00233/16 - Companhia Estadual de 

Águas e Esgotos (CEDAE).  Processo retirado de pauta a pedido da 

Superintendência Geral  das Regionais (SUPGER) .  2.  E-07/201.755/06 –  

Suga Tudo Limpezas Industriais Ltda..  Requerimento:  Averbação da 

Licença de Operação (LO IN044456),  referente à coleta e  transporte 
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rodoviário de resíduos provenientes  de sistema de esgotamento 

sanitário (galerias,  fossas sépticas ,  fi l t ros,  caixas de gordura,  ETE e 

banheiros químicos)  e sistemas de drenagem pl uvial ,  resíduos l íquidos 

oleosos e químicos (Classe I)  e Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), em 

todo terri tório do Estado do Rio de Janeiro,  para:  (i)  al terar o objeto,  

com a inclusão de transporte de resíduo classe I e II,  t ransporte de 

resíduos de construção  civil  classes A, B, C e D e transporte de 

resíduos de serviço de saúde, dos grupos A, B e E, passando para:  

“coleta e transporte rodoviário de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), 

resíduos não perigosos (Classes  IIA e IIB),  resíduos perigosos (Classe 

I),  resíduos de construção e demolição civil  (Classes A, B, C e D),  

resíduos de serviços de saúde dos Grupos A (1,2 e 4),  B,  D e E, ef luente 

industrial  (água oleosa) e efluentes  sanitários” ;  (i i )  al terar as  

condições de validade n° 05, 06, 09,  11,  12, 13,  14, 15, 1 6,  17, 19, 20 e 

23, passando para:  “5- Requerer a renovação desta l icença no mínimo 

120 dias antes do vencimento do seu prazo de validade, de acordo com 

artigo 27 do Decreto Estadual  nº 44.820, de 02.06.2014. Para a 

solicitação de prorrogação de prazo da l icença, deverá ser  atendido o 

disposto no artigo 28 do referido Decreto; 6 - Atender à NOP-INEA-35 - 

Sistema OnLine de Manifesto de Transporte de Resíduos –  Sistema 

MTR, aprovada pela Resolução CONEMA nº 79 , de 07.03.18 e 

publicada no D.O.R.J.  de 13.03.18; 9- Atender às NBR 7.500, 7.501,  

7.503, 9.735, 13.221, 14.064, 14.619, 15.480 e 16.173, da ABNT; 11 - 

Identi f icar os veículos coletores com o nome e o telefone da empresa,  

número da l icença do INEA e número do veículo coletor de acordo com 

os anexos II da NOP-INEA-26, NOP-INEA-27 e NOP-INEA-28; 12- 

Operar apenas com veículos para transporte de resíduos e efluentes  

devidamente monitorados e rastreados, nos termos da Lei Estadual Nº 

6.862, de 15.07.14; 13-  Operar apenas com veículos adequados aos 

resíduos transportados e devidamente certi f icados pelo DETRAN 

estadual  e,  no caso de cargas a granel,  também pelo INMETRO; 14 - 

Manter os veículos em condições adequadas de manutenção e dotá -los 

de equipamentos necessários a si tuações de emergências,  acidentes ou 

avarias; 15- Portar nos veículos os documentos relativos aos resíduos e 
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efluentes transportados,  incluindo f icha de emergência,  manifesto de 

transporte de resíduo e plano de emergência; 16 - Portar nos veículos  

os rótulos de risco e painéis de segurança adequados aos resíduos e 

efluentes perigosos transportados; 17 - Destinar os resíduos e efluentes 

coletados somente em locais apropriados e devidamente l icenciados 

pelo órgão ambiental; 19- Apresentar ao INEA, anualmente,  em meio 

digital ,  cópias dos Certi f icados de R egistro e Licenciamento de Veículo 

(CRLV) emitidos pelo DETRAN, para todos os veículos ut i l izados no 

transporte dos resíduos e efluentes,  inclusive os novos adquiridos; 20 - 

Manter atualizados as Carteiras Nacionais de Habili tação dos  

Motoristas (CNH) de todos os motoristas e os Certi f icados de Curso 

Especializado de Movimentação de Produtos Perigosos (MOPP) para os  

motoristas responsáveis  pelo transporte dos produtos e resíduos 

perigosos; e 23- Realizar exercícios simulados a cada 12 meses para 

avaliação do Plano de Atendimento Emergencial  -  PAE, conforme NBR 

15.480, encaminhando ao INEA uma cópia do plano em papel e outra 

em meio digital ,  sempre que houver mudança signif icativa,  

principalmente na coordenação da Equipe de Emergência e nos 

telefones de contato” ;  e (i i i )  incluir as seguintes condições de validade:  

“32- Apresentar,  na ocasião do requerimento de renovação,  o relatório 

de cumprimento às  condições de validade da l icença ambiental  e o  

Cadastro de Transportadoras,  contemplando no mínimo a atualização  

da frota de veículos e l istagem dos motoristas; 33 - Atender à  NOP-

INEA-27 - Norma Operacional para o Licenciamento de Atividades de 

Coleta e Transporte Rodoviário de Resíduos da Construção Civil  

(RCC),  aprovada pela Resolução INEA nº  114,  de 17.04.2015,  

publicada no D.O. de 24.04.2015 e no BS nº  71 de 04.05.2015; 34 -  

Atender à  NOP-INEA-28 - Norma Operacional para o Licenciamento de  

Atividades de Coleta e Transporte Rodoviário de Resíduos de Serviço 

de Saúde (RSS),  aprovada pela Resolução INEA nº 112 , em 17.04.2015, 

publicada no D.O. de 24.04.2015 e no BS nº 67 , de 27.04.2015; 35-  

Atender à Resolução nº 5232, de 14 de dezembro de 2016 ,  que aprova 

as Instruções Complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte 

de Produtos Perigosos; 36 - Atender à Resolução CONAMA Nº 358, de 
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29.04.2005, publicado no DOU em 04.05.2005 , que dispõe sobre o 

tratamento e a disposição f inal dos resíduos dos serviços de saúde; 37 -  

Atender à Resolução RDC Nº 222, de 28 de Março de 2018, publicada 

no D.O.U de 29.03.2018, que Regulam enta as Boas Práticas de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde; 38 - Manter  

atualizados os Certi f icados de Inspeção Veicular (CIV) e os  

Certi f icados de Inspeção para o Transporte de Produtos  Perigosos 

(CIPP) para os veículos uti l izados no transport e dos resíduos e 

efluentes perigosos;  39- Efetuar os serviços de apoio à frota como 

manutenção, lubrif icação e lanternagem dos veículos somente com 

empresas l icenciadas para tais atividades,  mantendo os comprovantes à 

disposição da f iscal ização” .  Decisão:  Averbação aprovada conforme 

considerações da equipe técnica da Superintendência Regional de 

Macaé e das Ostras (SUPMA) por meio de videoconferência,  e  Parecer  

Técnico de Averbação de Licença de Operação nº 038/2019.  3.  E-

07/002.13265/17 - Iate Clube de Itacuruçá. Processo retirado de pauta 

a pedido da SUPGER.  4.  E-07/202.593/06 –  Areal Porto Graúna 

Ltda..  Processo retirado de pauta a pedido da SUPGER.  5.  E-

07/204.147/03 - Infineum Brasil  Ltda. .  Requerimento: Renovação da  

Licença de Operação (LO FE011501) a  ser transformada em Licença de 

Operação e Recuperação para produção de adit ivos (melhorador de 

viscosidade, dispersante e pacote de adit ivos) para óleos lubrificantes  

em concomitância com a recuperação ambiental  de áreas contaminadas,  

no Município do Rio de Janeiro.  Decisão: Licença de Operação e 

Recuperação aprovada conforme considerações da equipe técnica da 

Gerência de Licenciamento de Indústrias  (GELIN ) e Parecer Técnico de  

Licença de Operação e Recuperação nº 125/2019. 6. E-07/200.228/05 -  

Petroquim Indústria e Comércio Ltda..  Requerimento: Licença de 

Operação para fabricação de óleos lubrificantes,  no Município do Rio 

de Janeiro.  Decisão: Conforme considerações da equipe técnica da  

GELIN e Parecer  Técnico de Indeferimento de Licença de Operação nº  

131/2019,  o Conselho Diretor indeferi u  o requerimento de l icença .  7. E-

07/203.525/05 - Triunfo Logística Ltda. .  Requerimento:  Deliberar  

acerca do pedido de reconsideração do requerente quanto às condições  
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de validade n° 52 a 55 da Licença de Operação e Recupe ração (LOR 

IN039450) .  Decisão: Conforme considerações da equipe técnica da 

GELIN, o Conselho Diretor decidiu:  (i)  al terar as condições de validade 

n° 52 e 53, passando para:  “52-  Monitorar os níveis de intensidade 

sonora subaquática na área do terminal;”  e “53 - Monitorar a 

ocorrência de indivíduos de Sotalia guianensis na área do terminal,  

incluindo a anotação de possíveis carcaças observadas no espelho 

d'água, durante os  períodos noturno e diurno” ;  e (i i)  excluir  as  

condições de validade n° 54 e 55, que de verão ser incluídas no Plano de  

Área.  8 .  E-07/002.7379/16 –  Laticínios Pedra Selada Ltda. .  

Requerimento: Deliberar quanto ao pedido de reconsideração da decisão 

do CONDIR referente ao i tem 4,  da Ata da 467ª Reunião Ordinária de 

Licenciamento Ambiental ,  do dia 13/02/2019, que trata do requerimento 

de Outorga de Direi to de Uso de Recursos Hídricos para  a captação de 

água bruta em curso d’água superficial  (2 pontos) e lançamento de 

efluentes t ratados,  no Município de Resende. Decisão: Conforme 

considerações do Diretor da DILAM, o Conselho Diretor  reviu sua 

decisão de 13/02/2019 , por entender que neste caso  - em que a captação 

é realizada em nascente e si tuada com significativa diferença 

alt imétrica da cota do empreendimento  - do ponto de vista ambiental  

não há ganhos em realizar o lançamento a montante do ponto  de 

captação e,  do ponto de vista técnico e econômico, não há viabil idade 

para tal  al teração,  decidindo aprovar a Outorga de Direito  de Uso de 

Recursos Hídricos para  a  captação de água bruta em curso d`águ a 

superficial  (2 pontos) e lançamento de efluentes tratados,  no Município 

de Resende. O CONDIR deliberou, ainda, pela inclusão de 

condicionante que exija que a qualidade do efluente lançado seja 

superior àquela do corpo receptor  no ponto de lançamento.  9.  PD-

07/014.229/18 - AM Pneus Distribuidora de Barra Mansa Ltda. .  

Requerimento: Averbação da Autorização Ambiental  (AA IN003890),  

referente à autorização para intervenção (parte de uma loja) em área 

parcialmente inserida na Faixa Marginal de Proteção (FMP) d o Rio 

Paraíba do Sul,  no Município de Barra do Piraí ,  para excluir condição 

de validade n° 7 .  Decisão: Averbação aprovada conforme considerações 
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da equipe técnica da  Gerência de Licenciamento de Recursos Hídricos 

(GELIRH) e Parecer Técnico nº 261/2019/SEFA M, para correção de 

erro material  do INEA ao incluir duas  condicionantes semelhantes .  10.  

PD-07/014.615/18 - APELABATA - Associação dos Pescadores Livres  

e Amigos da Barra da Tijuca e Adjacências .  Requerimento :  

Autorização Ambiental  para intervenção em Área de Preservação 

Permanente (APP) de edificações (salão, depósito,  quarto e banheiro)  

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 GELIRH e Parece r Técnico nº  

1.253/2019, que esclareceram que o Serviço de Demarcação de Faixa 

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

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

encontra densamente antropizada, havendo diversas benfeito rias no 

trecho ao longo das  margens da lagoa, por entenderem que não haverá  

ganhos ambientais  s ignificativos apenas na sua retirada e considerando 

não haver alternativa locacional,  uma vez que o empreendimento está 

totalmente inserido na FMP da lagoa da Ti juca (Canal da Barra);  o 

Conselho Diretor aprovou a Autorização Ambiental  para intervenção em 

APP das edificações (salão, depósito,  quarto e banheiro) na FMP. Como 

medida compensatória,  o empreendimento deverá apresentar (a)  projeto 

de recomposição de vege tação 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  na mesma 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 .  11. PD-07/014.482/16 –  Clube Comary.  

Requerimento: Autorização Ambiental  para intervenção em Área de 

Preservação Permanente (APP) de edificações (três quadras  esportivas,  

quiosque, caixa d’água e cisterna,  ginásio,  área dos funcionários e 

administração) na Faixa Marginal de Proteção (FMP) do Rio Paquequer  

e do córrego sem nome, no Município de Teresópolis .  Decisão: 

Conforme considerações da equipe técnica GELIRH e Parecer Técnico 
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nº 1.449/2019, que esclareceram que:  (i)  o SEFAM não se opõe à 

permanência das benfeitorias em APP/FMP, uma vez que a área como 

um todo se encontra antropizada,  sendo considerada urb ana 

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

inúmeras benfeitorias ao longo das margens dos cursos d’água, tanto no 

trecho em questão quanto a montante e a jusante,  e por entenderem que 

não haveria ganhos ambientais significat ivo s apenas na sua retirada; (i i )  

com exceção das benfeitorias “área da administração” e “área dos 

funcionários”,  a área que está inserida em FMP das demais benfeitorias  

é pequena; e (i i i )  de acordo com o relatório de viabil idade locacional  

apresentado, a “área da administração” foi  uma das  primeiras  

edificações construídas ,  datada de 1968, e a “área dos funcionários” 

possui localização estratégica no final  do terreno para melhor atender 

as atividades sociais do clube; o Conselho Diretor aprovou a 

Autorização Ambiental  para intervenção em APP das  edificações (três  

quadras esportivas,  quiosque, caixa d’água e cisterna,  ginásio,  área dos 

funcionários e administração) na FMP. 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 Paquequer e do córrego sem nome ou em outro curso 

d’água na própria bacia hidrográfica,  sempre que possível  na mesma 

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 .  12. E-07/203.397/08 - Sanber Indústria Mecânica Ltda. .  

Requerimento: Intervenção em Área de P reservação Permanente (APP) 

de edificações (parte de um galpão e parte do pátio de sucata metálica)  

na Faixa Marginal de Proteção (FMP) de um córrego sem nome, no 

Município de Cordeiro .  Decisão: Conforme considerações da equipe 

técnica da GELIRH e Parecer Técnico nº 257/2019/SEFAM, que 

esclareceram que: (i )  o SEFAM não se opõe à permanência de parte do 

galpão na FMP, uma vez que a área ocupada na FMP é ínfima, não 

sendo possível  calcular sua área na planta devido à escala uti l izada, não 

havendo,  assim,  ganhos ambientais em sua reti rada; e (i i)  o SEFAM se 
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opõe à permanência em FMP da parte do pátio de sucata metálica,  uma 

vez que a propriedade é suficientemente grande para não haver a  

necessidade de uti l ização dessa área;  o Conselho Diretor:  (A) autorizou 

a intervenção em APP de  parte de um galpão e,  tendo em vista que a 

área ocupada na FMP é ínfima, os  Conselheiros entenderam que não há 

necessidade de medida compensatória ;  (B) não aprovou a intervenção 

em APP de parte do pátio de sucata metálica ;  (C) determinou que a 

empresa apresente  no prazo de 90 dias,  um cronograma de 

desmobilização de parte do pátio de sucata metálica e um projeto de 

recuperação desta área;  e (D) determinou a continuidade da análise do 

processo de l icenciamento.  13.  E-07/002.9726/13 - José Ezael Pires .  

Processo retirado de pauta a pedido do Presidente para reavaliação 

técnica.  14. E-07/002.2525/18 –  Palmira de Jesus Teixeira .  

Requerimento: Autorização Ambiental  para intervenção em Área de 

Preservação Permanente (APP) de edificações (quatro  casas  –  casa 2,  3,  

4 e 5 - e uma piscina) na Faixa Marginal de Proteção (FMP) do córrego 

sem nome, localmente conhecido como Córrego Frio,  no Município de 

Itat iaia.  Decisão: Conforme considerações da equipe técnica da  

GELIRH e Parecer Técnico n° 144/2019/ SEFAM, que esclareceram que:  

(i)  de acordo com carta apresentada pelo requerente,  a propriedade em 

questão foi  adquirida em 1983, já com as construções existentes e ,  

atualmente,  as edificações destinam-se à  habitação multi -familiar,  

estando ocupadas pelos moradores;  (i i)  segundo as informações 

prestadas pela parte requerente,  durante a vistoria,  as edificações foram 

construídas  há cerca de 55 anos,  no entanto,  não foi  verificado no 

processo qualquer registro da época da construção delas,  tampouco 

existe algum projeto aprovado pela P refeitura Municipal  de Itat iaia;  e  

(i i i)  a escri tura de compra e venda do imóvel o caracteriza como rural  e  

somente confirma a data de sua aquisição em 1983  e as plantas  

apresentadas pelo requerente não comprovam a data da construção das 

benfeitorias;  o Conselho Diretor :  (A) não aprovou a intervenção em 

APP da casa 4;  (B) determinou que a requerente apresente no prazo de 

90 dias  um cronograma de desmobilização da casa 4 e um projeto de 

recuperação desta área;  e  (C) determinou que a  GELIRH notifique a 
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parte requerente a apresentar documentação que comprove que as  

estruturas (casas 2,  3 e 5 e uma piscina) foram construídas e lá  

permanecem desde 1986 , para fins de regularização em face da 

legislação aplicável  à época .  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 Inst i tuto Estadual do Ambiente presentes nesta data.  
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