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ATA da 487ª Reunião Ordinária de Licenciamento Ambiental do Condir do dia 

05/07/2019 

 

Aos cinco dias do mês de julho 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, 

realizou-se a quadringentésima octogésima sétima 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 de 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); Jorge Chaves Junior, Diretor de 

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

Segurança Hídrica e Qualidade Ambiental (DISEQ). Os demais constam na lista de 

presença. I. Abertura: o Diretor da DILAM, no exercício da Presidência do Conselho, 

na forma prevista no art. 10, §4°, do Decreto n.º 46.619/19, cumprimentou a todos e deu 

início à reunião. 1. E-07/002.104168/18 – Guzerá Akbar Pecuária Ltda.. 

Requerimento: Licença de Operação para extração de areia e argila em cava seca, para 

emprego direto na construção civil, em área de 50ha, com frente de lavra de 37,25ha, 

segundo o processo ANM 890.227/14, no município de Araruama. Decisão: Licença 

aprovada conforme considerações da equipe técnica da Superintendência Regional de 

Lagos de São João (SUPLAJ) e Parecer Técnico de Licença de Operação – LO nº 

SUPLAJ 73/2019. 2. E-07/002.101314/18 - Fertathi Imobiliária e Agropecuária 

Ltda. Epp. Requerimento: Licença Prévia e de Instalação para extração de argila e 

saibro em cava seca, para emprego direto na construção civil, em poligonal de 45ha, 
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com frente de lavra de 40,3ha, segundo o processo ANM n° 890.169/18, no município 

de Saquarema. Decisão: Licença aprovada conforme considerações da equipe técnica da 

SUPLAJ e Parecer Técnico de Licença Prévia e de Instalação - LPI n° SUPLAJ 

37/2019. 3. E-07/002.104306/18 - AFP Saquarema Transporte e Comércio de Areia 

Ltda.. Requerimento: Licença de Operação para extração de areia e argila em cava seca 

e areia em cava molhada para uso direto na construção civil, conforme ANM 

890.420/15, em poligonal de 50,00ha, com frente de lavra de 40,97ha, no município de 

Saquarema. Decisão: Licença aprovada conforme considerações da equipe técnica da 

SUPLAJ e Parecer Técnico de Licença Operação - LO nº SUPLAJ 71/2019. 4. E-

07/002.13544/16 – Alexandre Cardoso de Oliveira. Processo retirado de pauta a 

pedido da Superintendência Geral das Regionais (SUPGER). 5. E-07/502.845/10 - 

Costa do Sol Operadora Aeroportuária S. A.. Requerimento: Renovação da Licença 

Prévia e de Instalação (LPI IN026067) para ampliação de dois pátios de aeronaves, 03 

(três) taxiways, implantação de torre de controle, áreas de apoio, pista de manobras, 

sinalização e drenagem superficial do Aeroporto Internacional de Cabo Frio, no 

município de Cabo Frio. Decisão: Renovação aprovada conforme considerações da 

equipe técnica da SUPLAJ e Parecer Técnico de Licença Prévia de Instalação n° 

SUPLAJ-84/2019. 6. PD-07/014.490/17 - Pedreira Vila Real Eireli Epp. 

Requerimento: Averbação da Licença de Operação (LO IN001573), referente à extração 

e beneficiamento de gnaisse para produção de brita para uso direto na construção civil 

em área de lavra de 5,67 hectares inserida na poligonal definida no processo DNPM n° 

890.954/1994, no município de São Gonçalo, para: (i) alterar o objeto, de forma a 

incluir novo processo ANM 890.489/12, passando para: “extração de saibro e extração 

e beneficiamento de gnaisse para produção de brita, para uso direto na construção 

civil, definida no processo ANM 890.489/12 e extração e beneficiamento de gnaisse 

para produção de brita para uso direto na construção civil, definida no processo ANM 

890.954/1994, em uma área de lavra total de 11,60 hectares”; e (ii) alterar a condição 

de validade n° 16, passando de: “Manter marcos nos vértices da área de 5,67 hectares 

pertencente à área de interseção do terreno com a poligonal DNPM nº 890.954/1994, 

com as seguintes especificações: a) Marcos de concreto de forma tronco piramidal, 

medindo 14cm na base e10 cm no topo com comprimento de 1m. No marco de apoio 

básico deverá ser colocada uma base protetora de concreto, aflorando do solo 20cm; 

b) Os marcos deverão ser enterrados no mínimo 65cm no solo, ficando 

obrigatoriamente 35cm fora do solo. A parte que ficará acima do solo deverá ser 
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pintada de cor laranja para facilitar a sua visualização; c) As plaquetas de 

identificação referente aos dados do processo INEA, devem ser fixadas em uma das 

laterais do marco, distando 5cm do topo. Vértices (DATUM SIRGAS 2000): 1- 23K 703 

910,46 7 473 412,48; 2- 23K 703 911,99 7 473 527,21; 3- 23K 703 160,58 7 473 

655,55; 4- 23K 703 241,07 7 473 454,33 5- 23K 703 240,45 7 473 408,15” para: 

“Manter marcos nos vértices da área de 11,60 hectares pertencente à área de 

interseção do terreno da empresa com as poligonais ANM nº 890.954/1994 e 

890.489/2012, com as seguintes especificações: a) Marcos de concreto de forma tronco 

piramidal, medindo 14cm na base e 10cm no topo com comprimento de 1m. No marco 

de apoio básico deverá ser colocada uma base protetora de concreto, aflorando do solo 

20cm; b) Os marcos deverão ser enterrados no mínimo 65cm no solo, ficando 

obrigatoriamente 35cm fora do solo. A parte que ficará acima do solo deverá ser 

pintada de cor laranja para facilitar a sua visualização; c) As plaquetas de 

identificação referente aos dados do processo INEA devem ser fixadas em uma das 

laterais do marco, distando 5cm do topo; D) A extração só poderá ocorrer nos limites 

da área delimitada pelos vértices abaixo, discriminado em coordenadas SIRGAS 2000 

em UTM fuso 23K; VERTICE ESTE (E) NORTE (N). 1- 23K 703.226,287 

7.473.352,902; 2- 23K 703.227,031 7.473.408,336; 3- 23K 702.910,473 7.473.412,580; 

4- 23K 702.912,090 7.473.533,260; 5- 23K 702.791,832 7.473.446,414; 6- 23K 

702.789,402 7.473.264,917”. Decisão: Averbação aprovada conforme considerações da 

equipe técnica da Gerência de Licenciamento de Atividades Não Industriais (GELANI) 

e Parecer Técnico de Averbação de LO n° 16/19. 7. E-07/002.105727/18 - Mineração e 

Comércio Paraíso Ltda.. Requerimento: Licença Prévia a ser transformada em Licença 

Prévia e de Instalação para extração de areia em cava molhada, para emprego direto na 

construção civil e argila em cava seca, para a fabricação de cerâmica vermelha, segundo 

o processo ANM 890.301/18, no município de Cachoeiras de Macacu. Decisão: Licença 

Prévia e de Instalação aprovada conforme considerações da equipe técnica da GELANI 

e Parecer Técnico de Licença Prévia e de Instalação n° 16/19. O CONDIR determinou a 

inclusão da condicionante a seguir: Apresentar ao INEA, na ocasião do requerimento de 

Licença de Operação (LO), Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) que 

deverá ser analisado conjuntamente entre a DILAM e a DIBAPE, considerando a 

proximidade do empreendimento com a unidade de conservação estadual. 8. E-

07/002.30383/2018 – João José da Silva Barroco. Requerimento: Deliberar quanto à 

reconsideração acerca da decisão do item 6 da 450ª Reunião Ordinária de 
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Licenciamento Ambiental do CONDIR, do dia 03/10/2018, para autorizar a intervenção 

em Área de Preservação Permanente (APP) de edificações (caixa d’água, galpão e uma 

rampa) na Faixa Marginal de Proteção (FMP) do Rio Paraíba do Sul, no município de 

São Fidélis. Decisão: Conforme considerações da equipe técnica da Gerência do 

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

184/2019/SEFAM, que esclareceram que: (i) com base no relatório de vistoria 

SUPBAP, o Serviço de Demarcação de Faixa Marginal de Proteção (SEFAM) informou 

que a área como um todo não apresenta características suficientes para atestar a 

aplicação do Decreto Estadual n° 42.356/2010, portanto o presente caso foi embasado 

na Lei n° 12.651/2012; (ii) quanto à alegação do requerente de que a atividade seria de 

baixo impacto ambiental, o SEFAM informou que o Código 31.22.70, citado pela parte 

requerente, se refere a uma classificação de impacto para enquadrar atividades e 

empreendimentos que necessitam requerer o Licenciamento Ambiental, conforme 

Resolução INEA n° 52 e o fato de a atividade desenvolvida estar contida no código 

descrito acima como “baixo impacto” não quer dizer que ela possa ser instalada em uma 

APP/FMP; (iii) a construção existente na propriedade em questão não se enquadra como 

atividade de baixo impacto ambiental, pois, para as atividades e empreendimentos 

desenvolvidos em APP, as ações eventuais ou de baixo impacto ambiental são as 

referentes aos itens estabelecidos no inciso X, do Art. 3°, da Lei n° 12.651/2012 e na 

Resolução CONEMA n° 83/2018; (iv) foi emitido o Auto de Constatação 

SIMSULCOM/01004118, vinculado ao processo E-07/513.311/12, pela realização de 

obras de aterro e construção do galpão em parte da estrutura aterrada; (v) a emissão do 

referido Auto de Constatação reforçou o grau de impacto gerado na área em questão; 

(vi) o SEFAM ratificou que haverá ganho ambiental na desmobilização das estruturas e 

na recomposição da vegetação na FMP e se opõe à permanência das benfeitorias (uma 

caixa d’água, um galpão e uma rampa) na FMP, considerando que o trecho em questão 

não é urbano consolidado e que essas instalações acarretam impactos negativos à função 

ambiental dessa APP/FMP em preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica, o solo e a manutenção/restruturação da biodiversidade, bem como o fluxo 

gênico de fauna e flora existente; o Conselho Diretor: (A) ratificou sua decisão de 

03/10/2018 não autorizando a intervenção em APP das edificações (caixa d’água, 

galpão e uma rampa) na FMP; e (B) determinou que o requerente apresente no prazo de 

90 dias um cronograma de desmobilização dessas benfeitorias e um projeto de 

recuperação dessa área. 9. E-07/506.629/09 – Mata Atlântica de Teresópolis 
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Mineradora Ltda.. Requerimento: Intervenção em Área de Preservação Permanente 

(APP) de edificações (tanque de efluentes, galpão de envasamento, galpão de 

carregamento, escritório, banheiro, refeitório e depósito) na Faixa Marginal de Proteção 

(FMP) no Rio da Varginha e seu afluente, córrego sem nome, no município de 

Teresópolis. Decisão: Conforme considerações da equipe técnica GELIRH e Parecer 

Técnico n° 141/2019/SEFAM, que esclareceram que: (i) a extinta Fundação Estadual de 

Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA) emitiu a Licença de Operação (LO 

FE008149) para o empreendimento; (ii) considerando a notificação n° 

SUPPIBNOT/01069963, a empresa apresentou proposta de compensação ambiental, 

que foi analisada e aprovada pela Superintendência Regional do Piabanha (SUPPIB); 

(iii) a empresa destacou que: a área objeto possui um grande fragmento florestal 

contínuo em um estágio médio a avançado de regeneração; devido às características 

morfológicas dessa área, não é possível a realocação das estruturas; uma das 

intervenções realizadas foi a ampliação do tanque de efluentes, visando a uma maior 

eficácia no tratamento dos efluentes gerados pela empresa; e como compensação, o 

Banco Público de Áreas para Restauração (BANPAR) do INEA disponibilizou para a 

empresa uma área no distrito de Araras no município de Petrópolis, sendo assim 

firmado um Termo de Aceite; (iv) foi observado que próximo à área objeto do 

licenciamento existe apenas o Rio da Varginha e seu afluente que atravessa a lateral do 

empreendimento; (v) o curso d’água identificado em planta no processo E-

07/101.039/03, de Autorização Ambiental para estruturas existentes em FMP, trata-se 

apenas de “ladrão” do reservatório de água; (vi) o SEFAM sugere que a FMP nº (04-59) 

3.2.4 – 2528, demarcada no âmbito do processo E-07/101.039/03 seja cancelada, tendo 

em vista que não atende à realidade encontrada no local e ratifica a demarcação da FMP 

nº (04-59) 3-2-4 – 4957; e (vii) a empresa não está se implantando irregularmente; o 

Conselho Diretor: (A) autorizou a intervenção em APP das edificações (tanque de 

efluentes, galpão de envasamento, galpão de carregamento, escritório, banheiro, 

refeitório e depósito) na FMP; (B) estabeleceu que a FMP nº (04-59) 3.2.4 – 2528, 

demarcada no âmbito do processo E-07/101.039/03 seja cancelada; (C) determinou a 

continuidade da análise do processo de licenciamento. Como medida compensatória, o 

empreendimento deverá apresentar (a) novo projeto de recomposição de vegetação em 

FMP em 90 dias, que deverá ser executado no trecho em questão do Rio da Varginha e 

seu afluente, córrego sem nome ou em outro curso d’água na própria bacia hidrográfica, 

sempre que possível em sua microbacia hidrográfica, na proporção de no mínimo 8:1 
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em relação à área que sofreu intervenção, com espécies nativas e significativas do 

ecossistema local, ou (b) proposta de monetização para a reposição florestal. 10. E-

07/002.4499/17 - Moacir Pinto Filho. Requerimento: Licença Prévia para implantação 

de uma Central Geradora Hidrelétrica de pequeno porte, denominada CGH Retiro, com 

potência instalada de 2,74MW, a ser implantada no Rio Muriaé, no município de 

Itaperuna. Decisão: Licença aprovada conforme considerações da equipe técnica da 

Coordenadoria de Estudos Ambientais (CEAM) e Parecer Técnico Ordinário de Licença 

Prévia - CEAM nº 29/2019. O CONDIR determinou: (i) a inclusão dos itens a seguir na 

condicionante n° 5 (Apresentar ao INEA por ocasião do requerimento de LI): “Projeto 

para a instalação de uma rede de estações de monitoramento hidrometeorológico 

visando ao alerta de cheias na bacia” e “Outorga de Direito de Uso de Recursos 

Hídricos ou Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica”; e (ii) a alteração do 

item 5.15, da condicionante n° 5, passando de: “5.15. Adequação do empreendimento à 

Resolução INEA nº 165, de 26 de dezembro de 2018, que estabelece diretrizes para 

elaboração do Plano de Segurança da Barragem, regulamentando as políticas nacional 

e estadual de segurança de barragens no âmbito da competência do INEA”, para 

“Cadastro da CGH Retiro no Sistema de Informações dos Barramentos do Estado do 

Rio de Janeiro (SisBar) ”. 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 

Instituto 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 

 

____________________________________ 

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 

 

 
 

 

 


