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PAUTA DE REUNIÃO 

 

Data: 30/08/2019 – Horário: 12h 

Local: Instituto Estadual do Ambiente (INEA) 

Av. Venezuela, 110, 2º andar – Sala 220 

Objeto: 494ª Reunião Ordinária de Licenciamento Ambiental do Condir 

Participantes: Membros do Conselho Diretor 

 

Assuntos: 

 

1. E-07/002.11193/17 - Mexilhões Sudeste Brasil Ltda. 

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 – DILAM 

 

 

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

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 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 

- GELIRH 
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3. PD-07/014.682/18 – Minerare Mineração e Comércio Ltda. 

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 – GELANI 

Licença de Instalação 

 

4. PD-07/014.412/17 - Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. 

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 tanques contemplados e a data 

de início” – GELIN 

 

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

Serviços de zincagem, galvanoplastia, anodização, cromagem e reformas de carrinhos 

de supermercado, no Município de São Joao de Meriti – GELIN 

Licença de Operação 

 

6. E-07/002.5492/13 - Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S. A. 

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 – GELIN 

Licença de Instalação 

 

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

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 
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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 

(...)” – Presidência 

 

Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2019. 

 

Claudio Barcelos Dutra 

Presidente do INEA 

Id. Funcional nº 5097726-1 


