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ATA da 494ª Reunião Ordinária de Licenciamento Ambiental do Condir do dia 

30/08/2019 

 

Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às doze 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 nonagésima 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). I. Abertura: Abrindo os trabalhos, o 

Presidente cumprimentou a todos e deu início à reunião. 1. E-07/002.11193/17 - 

Mexilhões Sudeste Brasil Ltda.. Requerimento: Deliberar quanto à manutenção da 

Licença Prévia e de Instalação (LPI IN044534), referente à implantação de cultivo de 

moluscos bivalves (Malacocultura) em ambiente marinho - mexilhões e vieiras com 

área total de 1.999.820m², com uma distância da linha de costa da praia do foguete de 

1.850m, no Município de Cabo Frio. Decisão: Conforme considerações do Diretor da 

DILAM, o Conselho Diretor decidiu pela extinção da LPI IN044534, devido à perda do 

seu objeto. 2. E-07/203.523/06 – Esmeralda Empreendimentos e Construtora Ltda.. 

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

(cerca limitante da propriedade, mureta de contenção, estacionamento, vias de 

circulação interna, edificação (casa), construção, campo de futebol, quadra de areia e de 
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concreto, edificação (apart-hotel), pátio interno, prédio, quadra de tênis, restaurante, 

pontilhão sobre o lago ornamental - reservatório artificial) na Faixa Marginal de 

Proteção (FMP) de um córrego sem nome 1 e 2, nascente e reservatório, no Município 

de Barra do Piraí. Decisão: Conforme considerações da equipe técnica da Gerência de 

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

241/2019/SEFAM, que esclareceram que: (i) tecnicamente, o Serviço de Demarcação de 

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

benfeitorias (mureta de contenção, vias de circulação interna (exceto da nascente), 

construção, campo de futebol, quadra de areia e de concreto, edificação (apart-hotel), 

pátio interno, prédio, quadra de tênis, restaurante, pontilhão sobre o lago ornamental - 

reservatório artificial) em área de FMP, uma vez que os trechos dos córregos sem nome 

1 e 2 que sofreram a intervenção se encontram capeados, por isso, neste caso é 

ambientalmente mais proveitoso que sejam realizadas medidas compensatórias em 

outros trechos da bacia hidrográfica; (ii) a cerca limitante da propriedade, de acordo 

com a Lei Federal 12.651/2012, nos seus Artigos 3° e 8°, é considerada como eventual e 

de baixo impacto ambiental, não havendo, portanto, oposição quanto a sua permanência; 

(iii) o SEFAM também não se opõe à edificação (casa) existente dentro da propriedade, 

pois apesar do trecho do córrego sem nome 2 não estar capeado, a área da edificação 

inserida na APP/FMP é ínfima; e (iv) para a porção do estacionamento e de uma via de 

circulação interna, inseridas na faixa delimitada para a nascente, o SEFAM se opõe à 

permanência, visto que há espaço para realocação das estruturas e que, no trecho em 

questão, a retirada das benfeitorias trará ganhos ambientais significativos para a 

preservação da nascente; o Conselho Diretor: (A) deferiu parcialmente o requerimento 

de intervenção em APP, autorizando a intervenção das seguintes edificações: cerca 

limitante da propriedade, mureta de contenção, vias de circulação interna (exceto da 

nascente), edificação (casa), construção, campo de futebol, quadra de areia e de 

concreto, edificação (apart-hotel), pátio interno, prédio, quadra de tênis, restaurante, 

pontilhão sobre o lago ornamental - reservatório artificial); (B) não aprovou a 

intervenção na FMP da porção do estacionamento e de uma via de circulação interna, 

inseridas na faixa delimitada para a nascente; (C) estabeleceu que a empresa deverá 

apresentar, no prazo de 90 dias, um cronograma de desmobilização dessas benfeitorias 

listadas no item (B) e um projeto de recuperação desta área; (D) deliberou pela 

continuidade da análise do processo de licenciamento pela Superintendência Regional 

do Médio Paraíba do Sul (SUPMEP), cujo requerimento deverá ser transformado de 
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Licença de Instalação para Certidão de Regularidade Ambiental; e (E) determinou que a 

SUPMEP verifique se a empresa em questão já foi autuada pela instalação e operação 

sem o devido licenciamento ambiental, e, caso ainda não tenha sido autuada, que sejam 

adotadas as sanções pertinentes. Como medida compensatória, o empreendimento 

deverá apresentar (a) projeto de recomposição de vegetação na FMP em 90 dias, que 

deverá ser executado no córrego sem nome 1 e 2, nascente e reservatório 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. 3. Face à discussão sobre o processo acima, o 

Conselho Diretor deliberou pela elaboração de um procedimento que estabeleça um 

marco temporal e os critérios para a aprovação das intervenções em Área de 

Preservação Permanente (APP) de edificações na Faixa Marginal de Proteção (FMP) de 

cursos d’água, tais como: requerimento de licenciamento ambiental previamente à 

realização da intervenção, a existência de ganhos ambientais significativos com a 

retirada das benfeitorias, a questão social, entre outros. 4. PD-07/014.682/18 – 

Minerare Mineração e Comércio Ltda.. Requerimento: Licença de Instalação para 

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

processos ANM 890.606/08, 890.607/08, 890.608/08, 890.609/08, 890.379/08, 

890.380/08, 890.296/09, 890.297/09, 890.315/09, 890.316/09, 890.317/09, 890.318/09, 

890.319/09, 890.320/09 e 890.330/09, no Município de Cabo Frio. Decisão: Licença 

aprovada conforme considerações da equipe técnica da Gerência de Licenciamento de 

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

31/19, sendo a sua emissão condicionada à celebração do Termo de Compromisso de 

Compensação Ambiental (TCCA). 5. PD-07/014.412/17 - Cosan Lubrificantes e 

Especialidades S.A.. Requerimento: Averbação da Licença de Instalação (LI 

IN000741), referente à instalação de 9 (nove) tanques com capacidade total de 9.241m³ 

para o armazenamento de óleo básico e lubrificante (1 tanque de 1.009m³ e 8 tanques de 

1.029m³), no Município do Rio de Janeiro, para alterar a condição de validade n° 4, com 

vistas a autorizar um período de pré-operação da atividade, passando de: “4 - Não 

iniciar a operação dos novos tanques antes da obtenção da licença de operação”, para: 

“4 - Realizar a pré-operação da atividade durante um período de no máximo 120 

(cento e vinte) dias em cada fase de implantação concluída, submetendo, previamente, 

ao INEA, para aprovação, o respectivo cronograma de execução com o número de 
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tanques contemplados e a data de início”. Decisão: Averbação aprovada conforme 

considerações da equipe técnica da Gerência de Licenciamento de Indústrias (GELIN) e 

Parecer Técnico de Averbação de Licença de Instalação n° Manual 133/2019. 6. E-

07/200.451/1998 - Super Zinca Comércio Reformas de Carrinhos Ltda.. 

Requerimento: Licença de Operação para serviços de zincagem, galvanoplastia, 

anodização, cromagem e reformas de carrinhos de supermercado, no Município de São 

João de Meriti. Decisão: Conforme considerações da equipe técnica da GELIN e 

Parecer Técnico de Indeferimento de Licença de Operação n° 132/2019, o Conselho 

Diretor indeferiu o requerimento de licença. O Conselho Diretor determinou que o 

Serviço de Fortalecimento da Gestão Ambiental, da Superintendência Geral das 

Regionais (SUPGER), oficie os Municípios de São João de Meriti e Duque de Caxias 

(atual local de operação da atividade) quanto à presente decisão. 7. E-07/002.5492/13 - 

Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S. A.. Requerimento: Licença de 

Instalação para galpão de armazenamento temporário de resíduos industriais perigosos 

(classe I) e não perigosos (classe II), de unidade de centrifugação e decantação de 

resíduos denominado lamas de perfuração e a ampliação do galpão de armazenamento 

de produtos acabados (blends), no Município de Magé. Decisão: Conforme 

considerações da equipe técnica da GELIN e Parecer Técnico de Indeferimento de 

Licença de Instalação nº 135/2019, o Conselho Diretor indeferiu o requerimento de 

licença. 8. E-07/002.7859/15 – Aeropart Participações Aeroportuárias S.A.. 

Requerimento: Retificar o item 7 da Ata da 488ª Reunião Ordinária de Licenciamento 

Ambiental do Condir, do dia 12/07/19, para incluir a supressão de 3,934 hectares de 

vegetação de restinga em estágio inicial, conforme apresentado pela equipe técnica da 

Coordenadoria de Estudos Ambientais (CEAM) na referida reunião, passando 

de “(...) Licença Prévia e de Instalação para heliporto privado (Heliporto do 

Açu), que tem como objetivo atender a operações de helicópteros no apoio às 

explorações de petróleo e gás na Bacia de Campos no Distrito Industrial de 

São João da Barra, Município de São João da Barra. (...)”, para:“(...)Licença 

Prévia e de Instalação para heliporto privado (Heliporto do Açu), que tem como 

objetivo atender a operações de helicópteros no apoio às explorações de petróleo e gás 

e supressão de 3,934 hectares de vegetação de restinga em estágio inicial, na Bacia de 

Campos, no Distrito Industrial de São João da Barra, Município de São João da Barra 

(...)”.Decisão: Retificação aprovada conforme considerações da equipe técnica da 

Presidência. II. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a 
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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 

 

 

 

 


