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PAUTA DE REUNIÃO 

 

Data: 05/07/2019 – Horário: 11h:30min 

Local: Instituto Estadual do Ambiente (INEA) 

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

Objeto: 487ª Reunião Ordinária de Licenciamento Ambiental do Condir 

Participantes: Membros do Conselho Diretor 

 

Assuntos: 

 

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

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 – SUPLAJ 

Licença de Operação 

 

2. E-07/002.101314/18 - Fertathi Imobiliária e Agropecuária Ltda. Epp 

Extração de argila e saibro em cava seca, para emprego direto na construção civil, em 

poligonal de 45ha, com frente de lavra de 40,3ha, segundo o processo ANM n° 

890.169/18, no município Saquarema – SUPLAJ 

Licença Prévia e de Instalação 

 

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

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 – SUPLAJ 

Licença de Operação 
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4. E-07/002.13544/16 – Alexandre Cardoso de Oliveira 

Deliberar quanto ao recurso ao Indeferimento (IND IN049501) do requerimento de 

Autorização Ambiental para supressão de vegetação nativa para implantação de um 

aeródromo privado, no município de Quissamã – SUPLAJ 

 

5. E-07/502.845/10 - Costa do Sol Operadora Aeroportuária S. A. 

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 – SUPLAJ 

Renovação da Licença Prévia e de Instalação (LPI IN026067) 

 

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

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 

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: 
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“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; 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” - GELANI 

 

7. E-07/002.105727/18 - Mineração e Comércio Paraíso Ltda. 

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 Cachoeira de Macacu – GELANI 

Licença Prévia a ser transformada em Licença Prévia e de Instalação 

 

8. E-07/002.30383/2018 – João José da Silva Barroco 

Deliberar quanto à reconsideração acerca da decisão do item 6 da 450ª Reunião 

Ordinária de 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 – GELIRH 

 

9. E-07/506.629/09 – Mata Atlântica de Teresópolis Mineradora Ltda. 

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 – GELIRH 
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10. E-07/002.4499/17 - Moacir Pinto Filho 

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 - CEAM 

Licença Prévia 

 

Rio de Janeiro, 03 de julho de 2019. 

 

Claudio Barcelos Dutra 

Presidente do INEA 

Id. Funcional nº 5097726-1 


