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ATA da 493ª Reunião Ordinária de Licenciamento Ambiental do Condir do dia 

23/08/2019 

 

Aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às doze 

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 nonagésima 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); Antônio Carlos Freitas de Gusmão, 

Diretor Adjunto, representante da Diretoria 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). I.  Abertura:  Abrindo os trabalhos, o Presidente cumprimentou 

a todos e deu início à reunião . 1. PD-07/014.347/18 - Green Life 

Execução de Projetos Ambientais Ltda.. Requerimento: Renovação das 

Licenças de Operação (LO IN027883 e LO IN029239) para coleta e 

transporte rodoviário de Resíduos de Serviço de Sa úde (Grupos A, B, D e 

E), Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Resíduos de Estabelecimentos 
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Comerciais e Prestadores de Serviços (RCS), em todo o terri tório do 

Estado do Rio de Janeiro. Decisão: Renovação aprovada conforme 

considerações da equipe técnica da Gerência de Licenciamento de Risco 

ambiental e Áreas Contaminadas (GELRAC ) e Parecer Técnico nº 

1.580/2019, que esclareceram que: (i)  o processo digital  PD-

07/007.108/2018, referente à análise de renovação da Licença de 

Operação (LO IN029239) para realizar as atividades de coleta e 

transporte rodoviário de resíduos sólidos urbanos (RSU) e resíduos de 

estabelecimentos comerciais  e prestadores de serviço (RCS)  em todo o 

território do Estado do Rio de Janeiro  foi analisado e indeferido pela 

DILAM no dia 20/08/19, pois seu objeto foi incorporado no objeto do 

presente processo, tendo em vista que o INEA está unificando todos os 

processos de licenciamento com o mesmo CNPJ e mesma atividade . 2. 

PD-07/014.429/18 - HM Coutinho Petróleo Ltda. . Requerimento: 

Renovação da Licença de Operação (LO IN028200) para transporte 

rodoviário de produtos  perigosos da Classe de Risco 3  em todo o 

território do Estado do Rio de Janeiro .  Decisão: Renovação aprovada 

conforme considerações da equipe técnica da  GELRAC e Parecer Técnico 

1.567/2019.  3. E-07/200.720/08 - Operação Resgate - Transportes 

Ltda. . Requerimento:  Averbação da Licença de Operação (LO IN028732) 

referente à coleta e transporte rodoviário de resíduos perigosos (Classe 

I) e não perigosos (Classes IIA e IIB), efluentes oleos os/industrial,  

Resíduos de Serviço de Saúde –  RSS (Grupos A, B, D e E),  Resíduos da 

Construção Civil (Classes A, B, C e D),  resíduos orgânicos provenientes 

de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços e resíduos 

provenientes de sistemas de trat amento, coletores de esgoto sanitário e 

redes de drenagem pluvial, em todo estado do Rio de Janeiro, para: (i)  

prorrogar o prazo de validade por mais 5 anos; (ii) excluir as condições 

de validade: 5, 19 e 22; (i ii) alterar as condições de validade 07, 08, 09, 

10, 11, 13, 18 e 23, conforme textos a seguir: “07  - 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”; 

“08  - Cumprir a NOP-INEA-14 –  Programa de Autocontrole de Emissão 
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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”; “09  - Manter sistema de rastreabilidade on-line nos 

veículos transportadores de resíduos”; “ 10  - Requerer renovação da LO, 

apresentando o relatório de evidências do cumprimento das 

condicionantes da licença anterior,  assinado pelo representante legal”; 

“11  - Manter planilha com todos os regist ros operacionais contendo: nº 

do manifesto de resíduos, geradores, t ipologia dos resíduos, volume 

(m3), peso (t), local de beneficiamento (caso haja) e o local de 

destinação final, bem como cópia de todas as licenças ambientais das 

empresas que realizam o beneficiamento e a destinação final dos 

resíduos coletados e transportados”; “ 13  - Transportar apenas com 

veículos certificados pelo INMETRO, portando no veículo todos os 

documentos relativos aos resíduos”; “18  - Utilizar rótulos de 

identificação dos resíduos, de acordo com os modelos apresentados nas 

Normas Operacionais INEA, nos veículos para o transporte rodoviário e 

caçambas estacionárias”; “23  - Comunicar qualquer acidente ambiental,  

imediatamente,  à Gerência de Operações em Emergências Ambientais, do 

INEA, plantão de 24 horas (21) 2334-7910, 2334-7911 e 98596- 8770”; 

e (iv) incluir as condições de validade a seguir: “Destinar os resíduos 

coletados para empresas com licença ambiental”; “Manter atualizada a 

ART do Responsável Técnico pela atividade reque rida, renovando 

sempre que vencida”; “Transportar apenas com veículos certificados 

pelo INMETRO, portando no veículo todos os documentos relativos aos 

resíduos”; “É proibido pernoitar nos veículos transportadores, resíduos 

classificados como perigosos, inf ectantes e com característ icas de 

sólidos urbanos”; “Informar previamente qualquer alteração ou a 

rescisão do contrato comercial  de prestação de serviços com a empresa 

responsável pelo atendimento a acidentes” .  Decisão: Averbação 

aprovada conforme considerações da equipe técnica da  GELRAC e 

Parecer Técnico de Licença de Operação n°: GELRAC -PT-0278. 4. E-

07/203.159/08 - Interportos Terminais e Logística Ltda. . Processo 

retirado de pauta a pedido do Diretor Adjunto da DILAM, tendo em vista 

que o presente licenciamento ambiental é de competência da DILAM. 5. 
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EXT-PD/014.4357/18 - São Gonçalo Energia e Gás Renovável Ltda. . 

Requerimento: Licença de Instalação para planta de geração de energia 

(potência instalada de 8,466MW), através do aproveitamento energético 

do biogás gerado na Central de Tratamento de Resíduos (CTR) 

Alcântara, no Município de São Gonçalo . Decisão: Licença aprovada 

conforme considerações da equipe técnica da  Gerência de Licenciamento 

de Atividades Não Industriais (GELANI) e Parecer Técnico n° 

1.921/2019. 6. EXT-PD/014.3438/18 - Areal Ponto dos 500 Ltda. .  

Requerimento: Renovação da Licença de Operação (LO IN028545) para 

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

área de 5,86 hectares, segundo o processo ANM 890.507 /02, no 

Município de Seropédica. Decisão: Conforme considerações da equipe 

técnica da GELANI e Parecer Técnico 1.157/2019, o Conselho Diretor 

indeferiu o requerimento de renovação. 7. E-07/002.793/18 - Cristal  

Transportadora e Distribuidora Ltda. . Requerimento: Licença Prévia e 

de Instalação para extração de argila em cava seca, para a fabricação de 

cerâmica vermelha e areia em cava molhada com emprego direto na 

construção civil , segundo o processo minerário ANM 890.005/18, no 

Município de Cachoeiras de Macacu . Decisão: Licença aprovada 

conforme considerações da equipe técnica da  GELANI e Parecer Técnico 

de Licença Prévia e de Instalação nº 22/18.  8. E-07/505.897/09 –  

Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE) . Requerimento: 

Deliberar quanto ao pedido de prorrogação de prazo para atendimento às 

exigências feitas por meio da Notificação GELANINOT/01092529, que 

autorizou por 180 dias a pré -operação da Estação de Tratamento de 

Efluente, visando a ajustar a estação de acordo com a Lei Federal  

13.303/16, de forma a contemplar os prazos necessários para contratação 

e execução dos serviços de engenharia por meio de processo licitatório,  

considerando a decisão do Conselho Diretor em sua 425ª Reunião 

Ordinária de licenciamento Ambiental, do dia 04/04/18, que indeferiu o 

pedido de averbação da Licença de Operação (LO IN001546) para 

prorrogar o prazo de validade e determinou a transformação da LO em 

Licença de Instalação para implementação dos planos de manutenção e 

recuperação da Estação de Tratamento de Esgotos . Decisão: Conforme 
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considerações da equipe técnica da  GELANI, Carta CEDAE AGA-DE n° 

45/2018 da Companhia Estadual de Águas e Esgotos e despacho da 

equipe técnica da GELANI, de 02/08/19, o Conselho Diretor decidiu 

prorrogar o prazo para atendimento às exigências feit as por meio da 

Notificação GELANINOT/01092529, por mais 6 meses . O CONDIR 

determinou, ainda, que a Companhia seja notificada a requerer a devida 

Licença de Instalação para a implementação dos planos de manutenção e 

recuperação da Estação de Tratamento de Esgotos.  9. EXT-

PD/014.4061/18 –  Tecnosol Comércio e Serviços Ltda. . Requerimento:  

Licença de Operação para aterro de disposição conjunta de 250T/dia de 

resíduos sólidos de origem doméstica, de varrição, comercial e industrial  

classe II –  não perigosos e Estação de Tratamento de Chorume (ETC), no 

Município de Quissamã. Decisão: Licença aprovada conforme 

considerações da equipe técnica da  GELANI e Parecer Técnico nº 

273/2019. 10. E-07/002.10996/14 –  Nova Quality Teresópolis –  

Comércio de Materiais de Construção e Serviços Ltda. –  Me. 

Requerimento: Autorização Ambiental para intervenção em Área de 

Preservação Permanente (APP) de edificações (galpão, loja e pátio) na 

Faixa Marginal de Proteção (FMP) do Rio Paquequer,  no Município de 

Teresópolis . Decisão: Conforme considerações da equipe técnica da  

Gerência do Licenciamento de Recursos Hídricos (GELIRH) e Parecer 

Técnico nº 265/2019/SEFAM, que esclareceram que  tecnicamente não há 

objeção do Serviço de Demarcação de Faixa Marginal de Proteção 

(SEFAM) quanto à permanência das referidas benfeitorias na FMP do 

Rio Paquequer, desde que respeitadas às condições de validade 

sugeridas, uma vez que: (i) a área se encontra antropizada, com a 

presença de ocupação nas margens dos cursos d’água, tanto a montante 

quanto a jusante do trecho em questão; e (ii) não haverá ganhos 

ambientais significativos apenas na sua retirada; o Conselho Diretor 

aprovou a Autorização Ambiental para intervenção em APP das 

edificações (galpão, loja e pátio) 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 ou em outro curso d’água na própria bacia 
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hidrográfica, sempre que possível em sua microbacia hidrográfic a, na 

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

com espécies nativas e significativas do ecoss istema local, ou (b) 

proposta de monetização para a reposição florestal.  11. E-07/503.203/10 

–  Auto Posto Campo do Coelho Ltda. . Requerimento: Deliberar quanto 

à possibilidade de revisão da decisão do CONDIR referente ao item 3 da 

Ata da 476ª Reunião Ordinária de Licenciamento Ambiental, do dia 

17/04/2019, sobre a desmobilização das benfeitorias (4 caixas de 

monitoramento, 3 tanques subte rrâneos de combustível, 3 aberturas para 

enchimento de tanque de combustível,  1 caixa separadora de água e óleo, 

parte do pátio, banheiro, escritório, depósito, caixa de passagem de rede 

elétrica, 2 depósitos de óleo lubrificante, cisterna aérea e caixa de  areia) 

na Faixa Marginal de Proteção (FMP) do córrego sem nome (afluente do 

Córrego Roncador), no Município de Nova Friburgo . Decisão: Conforme 

considerações da equipe técnica da  GELIRH, que esclareceu que: (i)  após 

a reunião do CONDIR, de 17/04/19, o processo foi  encaminhado para a 

Superintendência Regional de Rio Dois Rios (SUPRID) realizar nova 

vistoria no local; (ii) considerando o observado em vistoria , a equipe da 

Superintendência relatou que existe um desnível de aproximadamente 8 

metros do empreendimento em relação ao córrego, e a margem oposta 

está numa cota inferior de aproximadamente 4 metros em comparação 

com a margem na qual está localizado o posto; (iii) mesmo em uma 

cheia, será muito difícil as instalações serem atingidas; e (iv) a distância 

entre o rio e a benfeitoria que compreende o escritório, o depósito de 

óleo e o banheiro é de 14 metros; o Conselho Diretor decidiu rever suas 

decisões de 06/12/17 (Ata da 411ª Reunião Ordinária de Licenciamento 

Ambiental) e 17/04/19 (Ata da 476ª Reunião O rdinária de Licenciamento 

Ambiental), autorizando a intervenção em APP das edificações (4 caixas 

de monitoramento, 3 tanques subterrâneos de combustível,  3 aberturas 

para enchimento de tanque de combustível, 1 caixa separadora de água e 

óleo, parte do pátio, banheiro, escritório, depósito, caixa de passagem de 

rede elétrica, 2 depósitos de óleo lubrificante, cisterna aérea e caixa de 

areia) na FMP e determinou a continuidade da análise do processo de 

licenciamento pela SUPRID. Como medida compensatória,  o 
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empreendimento deverá apresentar (a) projeto de recomposição de 

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

questão do córrego sem nome (afluente do Córrego Roncador) 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.  12. Face à discussão sobre o processo acima e tendo em vista o 

entendimento manifestado no Parecer nº 07/19 -GC da Procuradoria do 

INEA —  que esclareceu que: (i) a regra de transição de competência 

aplicável aos processos de licenciamento ambiental e autorização 

ambiental , estipulada pelo art. 18, da Lei Complementar nº 140/2011, 

aplica-se apenas aos processos iniciados a partir de sua vigência, ou seja,  

a partir de 09/12/11; em face disso, o processo de transição da 

competência do INEA para o IBAMA e para os órgãos municipais ou, em 

sentido contrário, deles para o INEA, nos termos do já citado art . 18, da 

LC nº 140/2011, só deve ocorrer em relação aos procedimentos de 

licenciamento iniciados a partir da data de 09/12/11; (i i)  os processos 

que forem considerados iniciados anteriormente a esta data devem ser 

conduzidos e finalizados pelo órgão competente antes da publicação da 

Lei Complementar em análise, ou podem ser objeto de delegação nos 

termos do art. 4º da mesma LC; e (iii)  nos termos estabelecidos pelo 

CONDIR, na Ata da 126ª Reunião Ordinária do CONDIR de 22 de 

outubro de 2012, “os requerimentos de licença, protocolados no INEA 

até o dia 27 de dezembro de 2012, prosseguirão a cargo do Instituto,  

mesmo que atividade esteja no rol das que estão sendo passadas à 

competência municipal”  —  o Conselho Diretor deliberou pela 

complementação do decidido em sua 126ª Reunião Ordinária,  no sentido 

de definir que o marco temporal da competência municipal dos 

procedimentos de licença e autorizações cuja definição se dê somente 

pelas regras da Lei Complementar n° 140/11 é o do início da vigência da 

lei,  dia 09/12/11, enquanto para aqueles dependentes da regulamentação 

pelo CONEMA, na forma da alínea a, do inciso XIV, do art . 9º da LC 

140/2011, é o do início da vigência da Resolução CONEMA nº 42/2 012, 
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dia 28/08/2012.  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 

Insti tuto Estadual do Ambiente presentes nesta data .  
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