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1. OBJETO DA LICENÇA  

 

Trata-se de requerimento de Licença de Instalação (LI) para as obras da rede viária e 

desenho urbano; rede externa de pavimentos e calçadas; rede externa de drenagem; rede externa 

de abastecimento de água potável; rede externa de energia elétrica; rede externa de alumbrado 

público; rede externa de telecomunicações;  rede externa de gás; rede externa de coleta e 

tratamento de esgoto; rede de irrigação, e  sinalizações em geral,  bem como dos canteiros de 

obra, do empreendimento denominado Complexo Turístico-Residencial MARAEY RIO DE 

JANEIRO, localizado na Fazenda Maraey, no município de Maricá/ RJ, em nome da empresa 

IDB Brasil LTDA.  

 

Em síntese, esse parecer NÃO visa licenciar a preparação dos lotes das unidades edificáveis, 

nem autorizar a supressão da vegetação nativa, sem autorização prévia via SINAFLOR ou 

manejo da Fauna Silvestre, sem a devida Autorização Ambiental específica, a ser emitida pelo 

INEA em ato administrativo próprio, conforme previsto no Art. 39, do Decreto nº 46.890 de 

23/12/2019.  

 

De acordo com NOP-INEA-46, o empreendimento global do loteamento misto (código 

26.02.07), enquadrada-se como de PPIM (potencial poluidor/impacto) Baixo; porte 

excepcional/potencial poluidor baixo, e classe 4C (médio impacto).  
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2. INTRODUÇÃO  
 

 

Em 04/04/2015, o empreendedor obteve a Deliberação CECA / CLF nº 5.840, outorgando 

a Licença Prévia (LP) nº IN030651, assinada em 21/05/2015, em que aprova a viabilidade 

ambiental do projeto MARAEY RIO DE JANEIRO, como empreendimento imobiliário 

denominado Complexo Turístico-Residencial Fazenda de São Bento da Lagoa, atual fazenda 

Maraey, composto de um centro empresarial e comercial, dois shopping centers, quatro hotéis, 

edificações unifamiliares e multifamiliares, escola primária e secundária, creches, hospital, 

clínicas, templos religiosos e áreas esportivas, clubes, campo de golfe de 18 buracos e um centro 

hípico internacional, com suas respectivas obras de infraestruturas e de urbanização, com 

555.861,19m² de ocupação do solo.  

 

O empreendimento tem por objetivo ofertar infraestrutura urbana incluindo arruamentos 

pavimentados; redes de águas pluviais; esgotos sanitários; abastecimento de água; tratamento 

de esgotos sanitários; iluminação pública; comunicações; e serviços qualificados em habitação, 

turismo e vivência comunitária, sendo que o plano de ocupação foi incorporado aos 

instrumentos municipais de ordenamento territorial, através da Lei Municipal n° 2331, de maio 

de 2010, que estabeleceu o Plano Diretor Setorial da Área da Restinga de Maricá.  

 

Segundo informações do projeto, será mantida área preservada de 80% dentro do perímetro 

da APA Maricá, sendo que uma parcela desta, correspondente a aproximadamente 52% da área 

do imóvel será destinada para a criação de uma Unidade de Conservação na categoria de 

Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN, nas áreas da ZPVS e ZCVS com a 

construção de um Centro de Referência Ambiental (CRA). 
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As obras para implantação de todo o empreendimento estão planejadas em três fases com 

duração prevista de 12 anos e estima-se que em plena ocupação a área tenha uma população de 

36.705 habitantes. Nesse cenário, tal ocupação será alcançada por volta do ano de 2025 e nele 

inclui-se a população fixa (residente) e flutuante (empregados e trabalhadores não residentes). 

 

O projeto também prevê ações destinadas à consolidação e ao melhoramento urbano da 

comunidade tradicional de Zacarias, que incluem a cessão da porção da propriedade 

correspondente à ZOC E para que se promova a regularização fundiária dos imóveis dos 

pescadores, bem como a realização de melhorias voltadas à urbanização e ao saneamento da 

área. 

 

A ocupação proposta se dará da seguinte forma: 

 

(1) ZOC F: 67.000,74 m² com ocupação predial + 61.534,72 m² com urbanização + área 

livre; 

(2) ZCVS A: 17.260,3 m² com ocupação predial + 33.186,12 m² com urbanização + área 

livre; 

(3) ZCVS C: 5.050,11 m² com ocupação predial + 91.286,72 m² com urbanização + área 

livre; 

(4) ZCVS D: 2.670,79 m² com ocupação predial + 32.336,82 m² com vias; 

(5) ZCVS E: 0 m² com ocupação predial + 13.518,83 m² com vias; 

__________________________________________________ 

Total de ocupação predial do empreendimento: 555.861,19 m²; 

Total da área da Fazenda: 8.441.650,00 m². 
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A primeira fase do projeto prevê o desenvolvimento dos lotes correspondentes ao sistema 

rodoviário principal que estruturarão todo o empreendimento e as estradas secundárias e / ou 

estradas do condomínio interno para o restante das fases. Da mesma forma que a infraestrutura 

rodoviária será implementada, Figura 1, o resto das infraestruturas necessárias para cada fase.  

 

Figura 1 – Sistema Viário e sua Servidão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A localidade não dispõe de infraestrutura com capacidade para abastecimento de água. 

Contudo, a CEDAE tem em projeto a criação de nova rede de abastecimento de água potável 

para as zonas de Inoã e Itaipuaçu (vizinha da área em questão), e está em tratativa com o 

empreendedor para a inclusão do projeto dentro da nova rede. 
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Está prevista a implantação de rede coletora de captação e drenagem de águas pluviais em 

sistema exclusivo, sendo o mesmo dotado de canais abertos e tubulações, posicionados de 

forma compatível com o parcelamento e o sistema viário. 

 

Adicionalmente, há previsão de implantação de vários reservatórios artificiais 

impermeabilizados que serão projetados, segundo o empreendedor, dentro dos limites do campo 

de golfe, propiciando além das vantagens paisagísticas e urbanísticas, a possibilidade de se 

contar com reservatórios de acumulação, para regular a vazão dos cursos d’água nos períodos 

de excepcionalidade de índices pluviométricos e também pelo uso da água da chuva, como 

tratamento prévio, para a irrigação do campo de golfe. 

 

3. FASE 1 - SISTEMA VIÁRIO E EQUIPAMENTOS URBANOS NA ÁREA DE 

SERVIDÃO  

 

Em relação aos extramuros do empreendimento Maraey, a conexão principal ao 

empreendimento se faz através da atual via RJ-110, denominada nesse trecho de Avenida 

Prefeito Alcebíades Mendes. Essa se entronca com a RJ-106, rodovia estadual com pistas 

segregadas, que leva, no sentido leste, a Maricá e, no Oeste, ao Rio de Janeiro.  

 

A via atual articula-se exclusivamente na pista sentido Maricá, saída 19, permitindo o 

acesso ou a saída do empreendimento por meio de, segundo o empreendedor, precários tapers 

de desaceleração/aceleração, uma vez que a faixa de domínio da rodovia sugere estar invadida 

por ocupações irregulares. 

 

Segundo informações do projeto, sair do empreendimento Maraey, com destino a 

Niterói/Rio de Janeiro implica em percorrer cerca de 2,7 km no sentido único, para Maricá, até 

se alcançar o retorno que permite o acesso à outra pista em sentido contrário. Por outro lado, 
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no caso de vir de Maricá para acessar ao empreendimento a troca de sentido só ocorre a 600 

metros do entroncamento. 

 

Todavia, foi constatado a necessidade de melhorias no sistema viário atual de forma que o 

fluxo de entrada e saída de veículos ocorra de forma a evitar transtornos sistêmicos às 

imediações.  

 

Segundo o empreendedor, deverá ser realizada uma solução que aja sobre a RJ-106 e que 

terá que estabelecer um acordo, principalmente, entre as duas administrações envolvidas: a 

nível municipal, a Prefeitura de Maricá e, a nível estadual, o Departamento de Estradas de 

Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ), limitando-se, dessa forma, a apresentação de uma 

proposta capaz de resolver eventuais transtornos.   

Quanto ao sistema intramuros do Maraey, Figura 2, serão implementadas em sua plenitude 

sob responsabilidade do empreendedor, sendo que as vias arteriais, coletoras e locais, de uso 

público, foram desenvolvidas nos padrões comumente utilizados pelos órgãos públicos do 

Estado do Rio de Janeiro, enquanto as vias internas, de uso privado, se adequam às 

características previstas para cada área de atendimento.  
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Figura 2 - Zonas (intramuros de Maraey) e sistema viário e acessibilidade  

 

 

 

As vias arteriais possuirão uma extensão total de 9.790 m, e se desenvolvem pelo lado leste 

do canal, atravessando as ZOC-B, ZCVS-E e ZOC-C, além de contornar a Lagoa, sobre a atual 

Avenida Maysa Matarazzo atravessando as ZCVS-D, ZCVS-C, ZOC-D, ZOC E e ZOC-F. 

 

As vias coletoras possuirão uma extensão total de 2.682 m, e se desenvolvem sobre a atual 

av. Prefeito Alcebíades Mendes, correspondente a RJ-110, onde se encontra a entrada oeste do 

empreendimento e segue atravessando a ZOC-A e ZOC-B, além da ZOC-C e ZCVS-A, como 

eixo central de distribuição.  

 

As vias locais possuirão uma extensão total de 1.440 m, e se desenvolverão na ZOC E, 

ZPVS-C e ZOC F em conjunto com a RJ-114; ZCVS-B e ZOC-F em conjunto com a RJ-114; 

ZOC E, e PVS-A. 
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Já as vias internas se caracterizam por serem de uso privado, dentro de condomínios, clubes 

e hotéis com o desenho resultante das necessidades de seus usuários e se localizarão nas ZOC-

A, ZOC-B, ZOC-C, ZOC-D, ZCVS-B. 

 

Os serviços de sinalização viária atenderão as normas publicadas pela Associação Brasileira 

de Normas Técnicas NBR 7396/2011 – Material para sinalização horizontal e NBR 16184/2013 

– Sinalização Viária – Microesferas de vidros. 

 

Quanto às sinalizações verticais, devem ser executados em chapas de poliéster reforçado 

com fibra de vidro, conforme especificada na NBR 13275/2006 ou em chapas de aço 

galvanizadas conforme a NBR 11094/1990, pintadas com fundo e identificações em tinta 

refletiva, cujos materiais, tamanhos, instalações, padronização de cores e legendas serão 

executados segundo padrões e manuais do CET/SP, apoiadas em suportes, postes ou colunas 

metálicas em aço galvanizado. 

 

Quanto às obras de artes especiais, o projeto prevê a ampliação da ponte dos Macacos, onde 

será necessário a reabilitação da estrutura e faixa atual da ponte, devendo sua capacidade ser 

duplicada, com a construção de uma nova plataforma (e a sua estrutura) do lado sul, e a 

construção de uma ponte entre as zonas ZCVS C e a ZPVS A, visando a recuperação da conexão 

das áreas alagáveis. No entanto, considerando a necessidade de reavaliação do 

dimensionamento hidráulico das travessias de cursos d’água, estes serão tratados em 

procedimento administrativo específico para fins de emissão da Autorização Ambiental (AA) 

para obras hidráulicas, conforme abordado mais adiante no presente parecer. 

 

Além das pontes, como acesso viário, serão estabelecidas estratégias de acessibilidade 

pedestre e animal, que deverá ser compatível com a nova estrutura viária e com o loteamento.  
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Contudo, para o caso de passagem de fauna, tais projetos serão analisados em 

procedimento administrativo específico para fins de emissão da Autorização Ambiental (AA) 

de manejo e monitoramento de fauna.  

 

Com isso, a aprovação da metodologia executiva se dará no bojo do processo de AA, 

não cabendo, portanto, análise do mérito neste parecer técnico.   

 

Ao longo das vias de acesso, especialmente junto à RPPN e outras áreas protegidas, o plano 

viário prevê as seguintes ações:  

 

✔ Redutores de velocidade; 

✔ Placas de sinalização referente à fauna encontrada na área, com sinalização indicativa 

de velocidade máxima. Podem ser usados também sinais luminosos intermitentes em 

determinados horários e locais. Técnicas de sinalização horizontal visando à redução de 

velocidade também podem ser empregadas, tais como faixas, deflexões e sonorizadores; 

✔ Medidas físicas ou coercitivas de limitação da velocidade, tais como controladores de 

velocidade, redução na largura das pistas e do acostamento, ondulações transversais e 

sonorizadores (Resolução nº 39/1998 do CONTRAN), ou redução do campo visual com 

a instalação de barreiras nas laterais da via; 

✔ Iluminação direcionada às vias (somente para os motoristas); 

✔ Instalação de dispositivos tipo “balizas” em trechos que atravessem áreas úmidas 

(campo de golfe, por exemplo) para incentivar a elevação da altura de voo das aves, o 

que reduziria a probabilidade de colisões.  

✔ Utilização de vegetais impalatáveis e espinhentas na beira da estrada de modo a não 

atrair herbívoros para sua proximidade. 
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A fim de promover a regeneração do cordão de areia e da vegetação, estão previstos a 

limitação de acesso de veículos e pedestres pelas trilhas e caminhos atuais, contemplando 

eliminação física desses caminhos, além de restringir o tráfego viário fora das rotas planejadas, 

evitando o acesso e estacionamento na praia por meio de estacionamento dissuasivo.  

 

Para dois trechos serão implantadas passarelas elevadas que serão localizadas entre as zonas 

ZPVS A, de forma a garantir a acessibilidade à praia desde a via R.14L.  

 

Segundo o projeto, o desenho das passarelas respeitará, na medida do possível, a rota atual 

dos caminhos de terra a serem eliminados, a fim de evitar atividades construtivas em áreas não 

deterioradas. Essas passarelas estão projetadas conforme a Figura 3.   

 

Figura 3 – Modelo de passarela a ser implantada 

 

a. Largura variável de 1,4 a 2,0 m, sempre respeitando a largura mínima de passagem livre 

de 1,2 m; 

b. Altura da estrutura de 2,00 a 3,00 m, respeitando a diretriz de largura de 

1,5 vezes a largura da passarela para permitir a luz solar sob as passarelas; 
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c. Serão instalados corrimãos duplos (em duas alturas) e rodapé a 5 cm do solo, o que 

impede o acúmulo de areia; 

d. No piso das passarelas será evitada uma separação superior a 1 cm entre as tábuas; 

e. Em todos os momentos, o uso de escadas é evitado, usando rampas com uma inclinação 

máxima de 8%; 

f. Em geral, o desenho de passarelas sinuosas será evitado. 

 

Resta esclarecer que as condições das seções c, d e e são estabelecidas de acordo com os 

requisitos regulamentares de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. 

 

Ao longo do trecho central do RJ 102 (R14L), entre ZCVS C e ZPVS A, foram estabelecidos 

pontos de estacionamento e comunicação entre a estrada e a praia, onde cada local contará com 

áreas de estacionamento de veículos particulares (até um total de 57 vagas nas passarelas do 

tipo 06 e 98 vagas no tipo 07), Figura 4, área de mudança de direção e parada de veículos 

públicos (serviços de limpeza, banheiros, segurança, entre outros) e área de possível parada de 

veículos de transporte público. Além disso, está previsto um ponto de depósito e recolha de 

RSU, bem como passarela de acesso à praia.  
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Figura 4- Modelo de estacionamento com passarela previsto 

 

 

Contudo, resta esclarecer que a localização definitiva dessas estruturas somente ocorrerá 

após análise das variáveis da fauna e flora, em procedimento específico próprio, observados as 

restrições ambientais de uso e ocupação da faixa de areia/ restinga. 

 

Quanto ao acesso da Comunidade de Zacarias à praia, está previsto um acesso formado 

pelas vias R.07 e R.14, sendo que para a conexão com a praia, será implantado passagem a 

partir da R14L, na área prevista para a RPPN e à oeste da ZCVS-B. 

 

Quanto ao passeio público, serão dispostas árvores de porte proporcional e compatível com 

o espaço disponível para a convivência entre árvores, mobiliário urbano e as edificações, 

quando presentes. Contudo, será obrigatório a implantação de uma faixa de 1,20 m para o 

trânsito de pedestres, conforme o Decreto Lei nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004 e a NBR 

9050/2004, dependendo da largura da calçada, no presente projeto de paisagismo. Além disso, 

na calçada será mantida uma área livre não pavimentada de no mínimo 1 m², ao redor de cada 

árvore, independentemente da forma, conforme proposto na Figura 5.  
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Figura 5 – Proposta de passeio público 

 

 

De acordo com a descrição do projeto, em algumas das calçadas serão implantadas faixas 

verdes, que se apresentarão como uma franja mínima de 1 m de largura, forrada por grama. Em 

casos pontuais, serão cobertas também por vegetação baixa e árvores de pequeno porte, que 

manterão uma distância mínima entre os troncos, equivalente ao diâmetro da copa da mesma 

árvore. A partir das esquinas se mantém uma distância mínima de 5 m em relação ao eixo do 

tronco da primeira árvore. 

 

A disposição do mobiliário urbano, em relação à localização das árvores, respeita as 

seguintes distâncias, a partir do eixo do tronco: 

 

a) As caixas de inspeção, bueiros e hidrantes: 2,00 m 

b) Aos postes (rede elétrica, rede telefônica, iluminação pública, sinalização vertical de 

trânsito e turística) e transformadores: de 2,00 m a 4,00 para espécies de pequeno porte e de 

4,00 m a 8,00 m para espécies de médio e grande porte. 

c) À sinalização semafórica e indicativa: 5,00 m 

d) Às lixeiras: 2,00 m 
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e) Aos abrigos de ônibus e táxis: de 2,00 m a 4,00 m para árvores de pequeno porte e de 

4,00 m a 8,00 m para árvores de médio e grande porte. 

 

Os canteiros centrais com largura inferior a 1,0 m terão arbustos ou plantas trepadeiras, 

e podem se escolher estes tipos de plantas em ruas que precisam de uma perspectiva visual 

ampla. 

 

Para possibilitar o plantio de árvores de pequeno e médio porte, os canteiros centrais 

com largura superior a 1,0 m serão impermeabilizados apenas no espaço destinado ao tráfego 

de pedestres e a instalações de sinalização e segurança. A Figura 6 ilustra a proposta paisagística 

do sistema viário.  

Figura 6 – Proposta paisagística dos canteiros centrais e adjacentes do sistema viário 
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Para o projeto de urbanização serão escolhidas espécies autóctones ou próximas de 

árvores de pequeno e médio porte, sendo propostas as seguintes plantas arbustivas para os 

canteiros centrais e as áreas ajardinadas públicas: 

 

A) Árvores de pequeno porte: Brunfelsia Uniflora (Manacá); Thevetia Peruviana 

(Chapéu de Napoleão); Tacoma Stans (Ipê-mirim)  

 

B) Árvores médio porte: Caesalpinia ferra (Juca ou Pau ferro); Erethrina cista-galli 

(Mulungu).  

 

C) Arbustos: Alcea Rosea (Malva Rosa); Durante Repens (Pingo de Ouro) e Bromelia 

(Bromélia).  

 

Quanto ao sistema de iluminação, a previsão será de cabeamento subterrâneo, sendo que 

a distribuição de energia ocorrerá por conta da concessionária AMPLA, devendo atender às 

normas vigentes, normativas e regulamentos ABNT e internacionais, bem como os padrões e 

as especificações corporativas indicados pela concessionária, especialmente em relação ao 

planejamento e desenvolvimento das redes de distribuição subterrânea de baixa tensão. 

 

O projeto do sistema de iluminação pública, serão levados em consideração fatores de 

eficiência energética, com utilização de lâmpadas e equipamentos com o uso de tecnologia 

LED, Sensores de presença e Energia solar, além de priorização de compra de equipamentos de 

baixo consumo de energia certificados pelo Programa Nacional de Conservação de Energia 

(Procel).  

 

Ademais, a altura máxima dos postes de iluminação nas áreas próximas às passagens da 

vida selvagem será de 4 metros, sendo que nas áreas próximas às seções mais ambientalmente 

relevantes (fragmentos de floresta, passagens de vida selvagem e corredores ecológicos) os 
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focos devem evitar a iluminação desses segmentos e, se possível, devem ser instalados mais 

espaçados, com a luz sempre focada para baixo. 

 

Os postes distribuídos ao longo da rodovia terão painéis solares e lâmpadas com baixo 

consumo de energia e serão projetados para que os efeitos da iluminação noturna na fauna local 

sejam mitigados. Em pontos estratégicos, os pólos podem servir de base para a instalação de 

câmeras de segurança que ajudem a monitorar a área. 

 

Com isso, a rede de iluminação pública será subterrânea com um cabo de tensão de 

1.000 V., isolamento de 0.6 / 1 kV em tubo de PVC, a uma profundidade não inferior a 50 cm. 

 

Quanto ao abastecimento de água potável para o projeto, a CEDAE garantiu por meio 

da DPA nº 052/2011, a viabilidade de atender a demanda de até 40 l/s a partir da implantação 

do Sistema de Abastecimento de Água de Inoa/Itaipuaçu, inaugurado em 2014.  

 

Segundo informações do empreendedor, 40 l/s será insuficiente para atender à demanda 

de todo o empreendimento quando a ocupação estiver plena. Segundo informações do projeto, 

foi estimando a necessidade de fornecimento de uma vazão média diária de 50,15 l/s, sendo que 

a Vazão Máxima Diária será de 60,18 l/s, e a Vazão Máxima Hora Pico corresponderá a 90,26 

l/s, a uma demanda de 4.332,70 m³/dia.  

 

Para que consiga atender a demanda, serão implantados dois reservatórios de água 

potável, sendo também previstos a instalação de reservatórios auxiliares privados de acordo 

com a demanda e necessidade de parceiros comerciais que se instalaram nos lotes negociados.  

 

A CEDAE indicou a necessidade de uma reserva técnica prevista de três (3) dias em 

virtude do regime de abastecimento e eventual paralisação do sistema, em que seja possível 

garantir o volume de reserva para reparos da rede em 25% do consumo máximo diário.  
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Quanto ao sistema de coleta e tratamento de esgotos, tendo em vista a impossibilidade 

de integrar a nova rede de saneamento do empreendimento ao sistema da CEDAE, causada pela 

não existência do sistema na circunvizinhança, será instalada nova rede coletora para todo 

empreendimento e dotá-la de sistema terciário de tratamento, mediante a Estações de 

Tratamento de Esgoto – ETE, capazes de reduzir a demanda bioquímica de oxigênio (DBO) até 

o patamar delimitado de 40 mg/l, a ser destinado na rede pública de drenagem pluvial ou corpo 

hídrico mediante autorização. 

 

Resta esclarecer que as ETEs não serão alvo de licenciamento deste parecer, todavia é 

de suma importância a avaliação do sistema coletor a ser adotado na instalação do 

empreendimento, com vistas aos impactos ambientais associados. 

As canalizações serão implantadas, em geral, por terrenos a serem de domínio público, 

e em zonas delimitadas, preferencialmente embaixo de calçadas e ciclovias. As instalações 

visam ser de maneira mais retilínea possível, utilizando com maior eficiência a declividade 

natural do terreno e paralelamente as instalações de abastecimento de água, na intenção de 

diminuir grandes movimentos de terra na instalação. 

  A rede de coletores que irá compor esta rede geral, terá tubulações em PVC com 

diâmetro mínimo de 150 mm. Para permitir a adequada autolimpeza da rede, cada trecho será 

dimensionado para tensões de tração iguais ou superiores a 1,0 Pa, e velocidade mínimas 

superiores a 0,4 m/s e inferiores a 5,0 m/s. 

Visando não causar danos ao lençol freático que se mostra presente a cerca de 3,50 m 

de profundidade em alguns trechos da área, como medida de segurança hídrica às instalações 

do sistema coletor será implementado em profundidades nas vias rodáveis de 1,20 m e nas 

calçadas, ciclovias e locais dos poços de registro de 0,80 m. 
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As vazões do projeto serão calculadas considerando um coeficiente de retorno 

água/esgoto igual a 0,8 (80%) do total máximo previsto no abastecimento hídrico, indicando 

um superdimensionamento do sistema coletor, utilizando-se dos mesmos padrões de vazão 

usados para o cálculo do sistema de abastecimento. O nível máximo de lâmina líquida será E/D 

= 0,75. 

  Para permitir o acesso, inspeção e/ou limpeza do sistema coletor serão implantados 

poços de registro em todas as mudanças de direção e seções, elevações da rede de esgoto, nas 

interseções entre dois ou mais coletores e nos cabeçalhos dos coletores. Também serão 

instalados poços de registros nos trechos retos em uma distância mínima entre 30 e 40 m, por 

conta das técnicas e equipamentos de limpeza a serem utilizados. 

Em decorrência da declividade em alguns pontos da ADA está previsto a implementação 

de elevatórios sanitários para contornar a problemática. 

Quanto ao sistema de drenagem pluvial, o projeto de redes foi direcionado para o 

recolhimento das águas pluviais, que posteriormente serão despejadas nos corpos hídricos mais 

próximos, em condições adequadas. Sendo assim, é de extrema importância a aplicação de uma 

rede geral distribuída ao longo do sistema viário e que funcionará como trama coletora, de 

captação e drenagem das águas pluviais, que formará uma rede totalmente independente da rede 

de recolhimento dos esgotos sanitários. Além disso, este projeto será introduzido em áreas de 

relevo suave e, com isso, não serão necessárias grandes movimentações de terra, o que favorece 

baixas alterações nas bacias de drenagem atuais. 
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Destaca-se também que a solução para esse ofício não está ligada ao possível 

aproveitamento das águas pluviais, o qual poderá ser feito no futuro dentro de cada um dos lotes 

integrantes do empreendimento, que fará parte dos critérios de projeto de cada lote em 

particular. No caso particular das bacias no corpo hídrico da Lagoa no entorno do golfe, prevê-

se a possibilidade de projeto futuro de reservatórios artificiais para recolhimento e 

armazenamento de água da chuva, que serão tratadas para irrigação. 

 

Em relação ao despejo, os principais vertedouros das águas de chuva serão nos corpos 

hídricos existentes mais próximos, como a Lagoa de Maricá e, de maneira indireta, através do 

Canal de São Bento (5,5 km). Será minimizado ao máximo os efeitos negativos que poderiam 

ser provocados, como o aumento da poluição e o acréscimo no grau de colmatação. Para isso, 

serão implantados mecanismos para reter os sólidos e assim evitar o lançamento de materiais 

de grande volume nos corpos hídricos da área. 

 

Também deve ser acordado um ponto de remoção de gordura e uma área de dissipação 

de energia de escoamento, diminuição de carga de sólidos e percolação. 

 

No que se refere aos problemas de erosão do fundo e arrasto de material, os primeiros 

trechos do percurso serão compostos de uma base de concreto, com saídas de grelhas de 

contenção de matéria sólida e, em caso de necessidade, estrutura dissipadora de energia, a fim 

de evitar velocidade excessiva das águas. E no caso de deságue no canal serão utilizadas 

canaletas de deságue a certa distância com o objetivo de evitar erosões diretas sobre as 

superfícies terraplanadas. 
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Quanto ao movimento de terras e terraplanagem, em estudos realizados pelo 

empreendedor ficou constatado que a localidade possui relevo suave que incorre num perfil 

longitudinal de baixas declividades. Os entroncamentos com as vias secundárias fornecem 

concordâncias suaves que garantem a drenagem de águas pluviais da plataforma e ainda buscam 

posicioná-lo o mais próximo possível ao perfil natural existente, enquanto atende uma 

variedade de necessidades. 

 

É importante salientar que o estudo apresentado ainda não passou por avaliações 

geotécnicas mais específicas, as quais serão conhecidas mais adiante conforme o processo de 

implantação. Desta forma, é possível dizer, de maneira preliminar, que os solos podem ser 

adequados, tendo ou não um tratamento prévio, para a definição das plataformas. E estima-se 

que 50 cm de pavimento seja suficiente para o nivelamento geral da área. 

 

Em primeira análise, afirma-se que o volume total do corte é igual ao de aterro. Contudo, 

como este é um estudo preliminar, não foi feito um ajuste preciso de terraplenagem nos 

cruzamentos e rótulas. Apesar disso, devido à suavidade do terreno existente e ao projeto viário 

proposto, o desequilíbrio entre corte e aterro aparente ter um valor muito pequeno. 

 

Em síntese, no que tange à drenagem pluvial, há a previsão de uma rede geral distribuída 

ao longo do sistema viário, que formará uma rede totalmente independente da rede de 

recolhimento dos esgotos sanitários. Ademais, serão implantados mecanismos de retenção de 

sólidos, que terão como objetivo evitar o lançamento de materiais de grande volume nos corpos 

hídricos da área, e a implantação de canaletas de deságue, cujo foco visa evitar erosões diretas 

sobre os terraplenos. 

Com isso, as medidas supracitadas são adequadas, contudo será necessário a instalação 

de bacia de sedimentação em locais onde serão direcionadas a drenagem durante o processo de 

terraplanagem e movimentação de terra. 
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Decerto, o projeto de terraplanagem se encontra em fase de estudo preliminar, sem 

suporte de avaliações geotécnicas e por isso não foram adotadas medidas mitigadoras. Dessa 

forma, está sendo sugerida a inclusão de condição de validade específica para que se possa 

identificar e caracterizar as medidas mitigadoras para a terraplanagem. 

 

Quanto à questão socioeconômica, as alterações prognosticadas sobre o trânsito urbano 

da cidade de Maricá indicam a tendência de sobrecarga em importantes vias do Distrito Central 

do município, onde está localizada a maior parte das instalações da administração pública, do 

comércio e dos serviços (rede bancária, entre outros), além de considerável população residente. 

 

As principais transformações diretas no tráfego em decorrência do empreendimento 

incidirão sobre os habitantes destas áreas centrais, que terão suas condições de moradia 

expressivamente alteradas em função de acréscimos nos níveis de ruído, perdas de qualidade 

do ar, insegurança relacionada com acidentes de trânsito e perturbações de rotina em face de 

congestionamentos viários. Assim, considera-se como AID, no tocante a este impacto a zona 

de influência imediata dos elementos viários sujeitos a sobrecargas de tráfego significativas. 

 

Para os demais impactos socioeconômicos, considera-se que a percepção mais intensa 

e contínua da dinâmica de construção e operação do empreendimento se dará por parte da 

população da comunidade tradicional de pescadores de Zacarias, também instalada dentro da 

Fazenda Maraey, que fica assim definida como AID, no que se refere às repercussões 

socioeconômicas mais localizadas do empreendimento. 

 

Cumpre ressaltar que os estudos apontaram um potencial arqueológico e cultural na 

ADA e na AID, com destaque para o sítio arqueológico de São Bento, onde se verificou a 

presença de vestígios de cerâmica Tupiguarani e vestígios da Capela Beneditina. Além desses 



 

      
 

 

PRESIDÊNCIA 

PARECER TÉCNICO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO PRES/COOEAM  26/2021         fl:23/72 

REQUERENTE: INICIATIVAS E DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO – IDB BRASIL LTDA. 

TIPO DE EMPREENDIMENTO: SISTEMA VIÁRIO E EQUIPAMENTOS URBANOS 
ENDEREÇO: FAZENDA MARAEY 

CNPJ: 15.009.603/0001-21  
MUNICÍPIO: MARICÁ 

 

27/9/2021 

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 

Processo: E-07/002.823/2020 

Data: 05/03/2020         Fl. 

Rubrica: 
 

patrimônios, situados na área do empreendimento, a Igreja de São José encontra-se próxima à 

Fazenda, sendo o IPHAN já certificado sobre o empreendimento, restando ao empreendedor 

encaminhar ao órgão competente as medidas de controle para fins de conservação arqueológica.  

 

Quanto à população indígena residente na ADA, encontra-se implantada a Aldeia 

Indígena Tekoa Ka’Aguy Ovy Porã, onde inicialmente o grupo indígena saiu de Paraty em 

virtude da falta de espaço e se instalou em Niterói. Esse grupo passou a ser monitorado pela 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI), que instaurou o processo administrativo 08620-

000047/2009-24.  

 

Em 2008, o grupo indígena foi convidado pelo então prefeito de Maricá a ocupar parte 

da restinga de Maricá, segundo informações apresentadas no Relatório de Eleição de Área 

elaborado pela FUNAI, em junho de 2013. 

 

A oferta havia sido formalizada pela Secretaria de Direitos Humanos, em 13 de maio de 

2009, quando foi aberto o processo Administrativo n° 8691/PMM/09. Dois anos depois, 

entretanto, através do Ofício n° 433/2011/PGMM, a FUNAI foi informada que o município de 

Maricá desistiu da área inicialmente ofertada, em virtude de a titularidade pertencer a 

particulares, o que demandaria custos desapropriatórios. 

 

Segundo o Ofício n° 670 DPT/2013, de 17 de julho de 2013, a FUNAI afirma que a 

constituição de Reserva Indígena, localizada na Restinga de Maricá, tem os seguintes objetivos: 

 

● dar abrigo e permitir a reprodução do grupo de famílias Guarani-Mbya, deslocado do 

trecho em que haviam se instalado, em condições precárias, no bairro de Camboinhas, 

em Niterói/RJ, sobre área destinada a conservação do ambiente natural da região, a APA 

de Maricá; 
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● estabelecer um Termo de Compromisso envolvendo entes públicos e o privado, 

proprietário das terras, que garanta de um lado a doação da terra ocupada pela aldeia a 

União, para posse permanente e uso tradicional-sustentável da comunidade indígena, e 

do outro, a preservação do patrimônio natural local. 

 

A área proposta pela FUNAI para a demarcação da Reserva Indígena localiza-se na 

margem leste do Canal de São José do Imbassay, em morro coberto por mata densa, no 3º 

Distrito de Maricá/RJ, devendo ainda incidir sobre um pequeno trecho da margem oeste do 

referido canal, também conhecido como Canal da Costa. 

 

Em sua parte sul, a área limita-se pela orla marítima. A Leste faz divisa com terras de 

Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN), destinadas à preservação ambiental, que 

alcançam a Lagoa de Maricá e se prolongam pela barra litorânea, entre o mar e a lagoa. 

 

A proposta de demarcação de terra indígena elaborada pela FUNAI e área ocupada 

atualmente pelo grupo de famílias Guarani-Mbya pode ser observada na Figura 7 abaixo: 
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Figura 7 – Área Ocupada (em vermelho) pela população indígena no interior do 

empreendimento  

 

 

 

 

O Relatório de Eleição de Área elaborado pela FUNAI, em junho de 2013, justifica a 

escolha desse local em virtude das suas características físicas e ambientais, à medida que a área 

apresenta um trecho de morro florestado surpreendentemente preservado, com inclinação 

suave, terra agricultável em sua base e uma pequena extensão do leito de um canal rico em 

peixe, conjunto que forma uma paisagem hoje rara no litoral sudeste, não existindo outra 

formação com tais características na região, onde as inclinações são muito acentuadas e a 

devastação é intensa nos terrenos mais planos. 

 

De acordo com o Ofício n° 656 DPT/2014, de 29 de julho de 2014, encaminhado pela 

FUNAI a DIBAPE/INEA, acerca do Zoneamento que acompanha o Plano de Manejo da área, 

estabelecido pelo Decreto Estadual n° 41.048/07, a área proposta para a Reserva Indígena 

corresponderia a um trecho da ZPVS B, sendo que a implantação de moradias e roças ocorre 
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em áreas mais baixas e planas, na ZCVS A, já desflorestadas, enquanto a mata, nas partes mais 

elevadas, veio a ser apropriada simbolicamente, a partir de considerações em que se fundem o 

ecológico e o religioso. 

 

Contudo, apesar da demarcação da Reserva Indígena, visando abrigar e permitir a 

reprodução do grupo de famílias Guarani-Mbya e, ainda, da proposta dessa fundação 

governamental de estabelecer um Termo de Compromisso envolvendo entes públicos e o 

privado, proprietário das terras, que garantisse, de um lado, a doação da terra ocupada pela 

aldeia a União, para posse permanente e uso tradicional - sustentável da comunidade indígena, 

e do outro, a preservação do patrimônio natural local da APA de Maricá, a empresa IDB Brasil 

Ltda., apresentou a Planta de Setorização do Complexo Turístico-Residencial Maraey Rio de 

Janeiro, onde pode ser observado que exatamente na área ocupada atualmente pela Aldeia, estão 

previstas construções voltadas aos serviços, à cultura e ao lazer, assim como a proposta do 

sistema viário e traçado de infraestruturas que impactarão diretamente o grupo de famílias 

Guarani-Mbya,  conforme observado nas Figura 8 e 9.  
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Figura 8 – Intervenções de lotes previstos no interior da área ocupada pelo grupo indígena 

(MARROM – CULTURA E LAZER e VERMELHO – SERVIÇOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Área Ocupada (tracejado em VERDE) pela população indígena no interior do 

empreendimento, sistema viário projetado (linha AZUL) e traçado de infraestruturas (tracejado 

ROSA) fora do limite do viário proposto (eletricidade, água, esgoto). 

 
 

 

 

 
 



 

      
 

 

PRESIDÊNCIA 

PARECER TÉCNICO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO PRES/COOEAM  26/2021         fl:28/72 

REQUERENTE: INICIATIVAS E DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO – IDB BRASIL LTDA. 

TIPO DE EMPREENDIMENTO: SISTEMA VIÁRIO E EQUIPAMENTOS URBANOS 
ENDEREÇO: FAZENDA MARAEY 

CNPJ: 15.009.603/0001-21  
MUNICÍPIO: MARICÁ 

 

27/9/2021 

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 

Processo: E-07/002.823/2020 

Data: 05/03/2020         Fl. 

Rubrica: 
 

Com isso, restou evidenciado que a empresa IDB Brasil Ltda. pretende fazer o 

deslocamento ou a remoção do grupo de famílias Guarani-Mbya, que ocupa as terras de sua 

propriedade desde 2009, porém, não apresentou nenhuma tratativa que comprove a participação 

da FUNAI ou autorização desse órgão indigenista oficial do Estado brasileiro, criado por meio 

da Lei nº 5.371, de 5 de dezembro de 1967, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança 

Pública e cuja missão institucional é proteger e promover os direitos dos povos indígenas no 

Brasil. 

 

Diante dessa constatação, será exigido como condição de validade da licença que na 

eventual intervenção na área ocupada, remoção ou deslocamento desse grupo somente deverá 

ocorrer após a anuência da FUNAI que responsabilizará pelo ato praticado pela requerente.  

 

Quanto à comunidade Zacarias, a mesma encontra-se instalada na Restinga de Maricá 

desde 1797, sendo responsável pela colonização da restinga. De acordo com os relatos, a origem 

da comunidade se deu a partir do matrimônio de três irmãos com três irmãs. Pouco a pouco os 

casais tiveram filhos e, nesse movimento de vizinhança e parentesco, se configurou o 

povoamento da localidade, Figura 10.  

Figura 10 - Área de Zacarias (NEPHU, 2018) 
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Em 2020, foi promulgada a Lei nº 8.781 que determina o tombamento por interesse 

histórico, artístico e cultural, com patrimônio histórico e cultural do estado do Rio de Janeiro, 

a sede da Associação Comunitária de Cultura e Lazer dos Pescadores de Zacarias 

(ACCLAPEZ).  

 

A justificativa dada a esse tombamento, ainda segundo o Projeto de Lei n° 596, de 30 

de junho de 2015, se encontra descrita abaixo: 

“A comunidade tradicional pesqueira de Zacarias, no Município de 

Maricá, se encontra em seu território há mais de 200 anos, consoante 

apontam pesquisas e indícios documentais, ao menos desde o ano de 

1797. 

Conforme levantamento antropológico, o zaqueeiro (ou “zacareiro”) 

encontra sua origem e ancestralidade nas relações familiares e afetivas 

entre franceses e tupinambás, que deram origem à comunidade 

pesqueira. Praticam uma arte de pesca singular, a “pesca de galho”, e 

estruturaram nesses séculos de existência uma relação de respeito e 

convivência com a fauna e flora locais, incluindo em suas práticas 

tradicionais a coleta de frutas, plantas medicinais e materiais para 

artesanato. 

O território tradicional de Zacarias, apesar de localizado dentro da Área 

de Proteção Ambiental de Maricá, está ainda à mercê da sucessão de 

proprietários privados. A especulação imobiliária traz para a 

comunidade, desde a década de 1940, ameaças de remoção, violência 

institucional e fragilidade fundiária. Esse cenário já resultou na 

expulsão de algumas famílias, mas muitas resistiram e permanecem, 

sendo a marca desta resistência, assim como dos laços de solidariedade 

comunitários estabelecidos, a fundação da Associação Comunitária de 

Cultura e Lazer dos Pescadores de Zacarias (ACCLAPEZ), em 1943. 

A resistência às reiteradas tentativas de remoção ou de assimilação pela 

sociedade dominante concedeu a Zacarias a alcunha de “Aldeia dos 

Irredutíveis”, título que se encontra estampado na entrada da sede da 

ACCLAPEZ. Em seu interior, é possível encontrarmos notícias de 

jornais, documentos e fotos que contam a memória ancestral da 

comunidade pesqueira e o histórico da luta na defesa de seu território, 

constituindo acervo de inequívoco valor histórico e cultural para o 

estado do Rio de Janeiro. 

 

 

Periodicamente, as moradoras e moradores organizados em torno da 

ACCLAPEZ promovem reuniões comunitárias, atividades para as suas 
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crianças e jovens, bem como diversas festividades, as quais relembram 

aos zaqueeiros e aos seus parceiros a importância da comunidade 

tradicional para a preservação da restinga de Maricá. 

Assim sendo, o tombamento da sede da ACCLAPEZ e de seu acervo 

como patrimônio histórico e cultural do estado do Rio de Janeiro se 

mostra necessário para preservar não somente a diversidade e a riqueza 

da cultura pesqueira fluminense, mas para garantir o definitivo acesso 

de futuras gerações da comunidade tradicional de Zacarias à sua 

memória coletiva, à sua identidade, às suas práticas tradicionais 

culturais e socioeconômicas e ao registro histórico da sua resistência e 

de seus ancestrais na defesa de seu território tradicional”. 
 

Por fim, o tombamento da sede da ACCLAPEZ está de acordo com o Art. 98 da 

Constituição do Estado do Rio de Janeiro, em seu Art. 98, “inciso XV – tombamentos para fins 

de proteção de áreas ambientais e ecossistemas e conservação de patrimônio histórico e 

cultural”, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 60 de 21.07.15. Tal fato reforça a 

importância de se preservar o território tradicional da comunidade pesqueira de Zacarias e sua 

relação histórica, cultural e socioeconômica com o sistema lagunar, a restinga e o mar. 

 

Para além do tombamento da sede da ACCLAPEZ, cabe ressaltar a necessidade 

premente da valorização da Pesca de Galho, genuinamente da comunidade de Zacarias, de 

modo que esta seja reconhecida por lei como um patrimônio cultural e imaterial do município 

de Maricá. 

 

Além disso, existe outra associação de pescadores em Zacarias, a Associação de  

Moradores e Pescadores de Zacarias – AMORPEZ, grupo favorável ao empreendimento da 

empresa IDB Brasil Ltda. Nesse sentido e de acordo com Costa 10 (2019, p. 69), “foi realizado 

(...) um evento para a entrega da placa “amigo da pesca” homenageando o diretor executivo da 

empresa. Essa homenagem foi uma iniciativa da AMORPEZ e da Colônia Z-7 para celebrar a 

parceria destas com a empresa IDB Brasil”. Costa (2019) afirma, ainda, que: 
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“Essa associação também é bastante solicitada pelos meios de 

comunicação local para dar entrevista sobre os impactos ambientais, 

sociais e econômicos que o empreendimento trará a comunidade. 

Essas atitudes buscam criar consensos e legitimidade de que esta 

associação representa os interesses gerais da comunidade sendo 

favoráveis ao empreendimento” (COSTA, 2019, p. 68 e 69).” 

 
 

Vale ressaltar que o território ocupado pelos pescadores tradicionais de Zacarias não se 

limita a área ocupada por suas moradias e, sim, a um território pesqueiro bem maior, em que 

devem ser consideradas as áreas destinadas à coleta de frutas, plantas para remédios, madeiras 

e artefatos para pesca e artesanato.  

 

Dessa forma e no sentido de garantir aos povos e comunidades tradicionais seus 

territórios e o acesso aos recursos naturais que tradicionalmente utilizam para sua reprodução 

física, cultural e econômica, como prega a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

dos Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT), faz-se necessário um estudo aprofundado da 

Planta de Setorização do empreendimento apresentada pelo empreendedor, com isso, quando 

no requerimento de loteamento do empreendimento a variável Setorização será devidamente 

analisada.  

 

Ademais, um ponto importante a ser destacado é que a comunidade tradicional pesqueira 

do bairro de Zacarias tem direitos sobre o território que ocupa há quase duzentos anos e esses 

direitos devem ser garantidos para que o ordenamento físico não seja alterado, assim como o 

modo de vida desse povo tradicional.  

 

Para tanto, a regularização fundiária deve ser tratada de modo muito acautelado, com 

vistas a evitar o risco de descaracterização sociocultural da comunidade. Ressalta-se nesse 

contexto a regularização fundiária coletiva como a forma mais adequada à preservação dessa 

comunidade pesqueira tradicional. Contudo, o empreendedor apresenta a regularização 
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fundiária individual como medida a ser adotada pela Prefeitura de Maricá, responsável pelo 

planejamento e uso do solo. 

 

Ressalta-se que em lugar da proposta de uma qualificação urbana, a comunidade de 

Zacarias necessita da elaboração de um Programa de Melhoria da Infraestrutura Urbana 

acompanhado por uma equipe multidisciplinar de arquitetos, engenheiros, arqueólogos, 

historiadores e sociólogos, entre outros profissionais que se façam necessários, juntamente com 

os pescadores organizados através da Associação Comunitária de Cultura e Lazer dos 

Pescadores de Zacarias (ACCLAPEZ) e de outras associações legalmente reconhecidas, de 

modo que as intervenções sejam planejadas de modo participativo e que não alterem as 

características socioculturais e a ocupação espontânea da comunidade de Zacarias como forma 

de mitigar os impactos causados pela implantação do empreendimento. 

 

Com relação ao Sítio Mololô, localizado na ZCVS-A, há um ocupante de uma gleba de 

características rurais. Trata-se de uma área que conta com apenas um responsável, atualmente 

improdutiva ou marginalmente produtiva, onde já houve atividades agrícolas e criação de gado 

em pequena escala (EIA Diagnóstico p. 775-6). Este morador junto com seus familiares vem 

informalmente se declarando remanescentes de quilombo. 

 

Na vistoria realizada pelo INEA, em 18 de setembro de 2020, um dos nove herdeiros 

das terras que constituem o Sítio Mololô, o Sr. Ailson Borges Mano nos informou que apesar 

de serem negros, eles não são remanescentes de quilombo e que as terras foram adquiridas pelo 

pai em 23 de maio de 1964 e que com a sua morte o sítio foi divido entre os irmãos, que estão 

com processos em curso de usucapião. Nesse caso, não serão considerados nessa análise como 

uma comunidade tradicional e, sim, como proprietários do sítio que ocupam. 
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De modo geral, o empreendedor sugere o estabelecimento de um Programa de 

Mobilização, Capacitação e Desmobilização de Mão de Obra que estabelece diretrizes com 

vistas a potencializar os benefícios decorrentes da contratação e minimizar os impactos 

negativos em virtude da atração de trabalhadores de outras regiões e futura desmobilização dos 

trabalhadores. 

Após análise do mesmo, conclui-se que esse programa tem potencial para contribuir 

com o percentual de trabalhadores locais que podem ser contratados de forma direta e para 

fomentar a oferta de empregos indiretos. 

 

Foi apresentado também um Programa de Prospecção e Resgate do Patrimônio 

Arqueológico e Educação Patrimonial que estabelece diretrizes com o intuito de garantir a 

proteção ao patrimônio arqueológico na área onde será implantado o empreendimento e 

prevenir danos a este patrimônio, assim como disseminar informações através da educação 

patrimonial, atendendo à legislação do IPHAN. Foi indicado como medida mitigadora ao 

impacto “Interferências sobre patrimônio arqueológico em função da preparação e limpeza do 

terreno”. 

Em 2013 foi elaborado o Programa de Diagnóstico e Prospecções Arqueológicas na 

Fazenda São Bento da Lagoa, Maricá, Rio de Janeiro, que foi protocolado para avaliação do 

IPHAN no contexto de solicitação de Portaria de autorização de pesquisa arqueológica 

(prospecção e educação patrimonial). As informações sobre a caracterização arqueológica 

foram organizadas no Diagnóstico Ambiental do EIA e o Programa foi compilado no capítulo 

dos Programas Ambientais do EIA, conforme requerido para o processo de licenciamento 

ambiental. 

 

Durante o período de análise do Programa de Diagnóstico e Prospecções Arqueológicas 

pela Regional-RJ, foi aprovada a IN nº 001/15 e, neste contexto, complementações foram 

solicitadas no Ofício nº 1256/20147 pelo IPHAN. 
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Foi feita uma nova visita de campo pela mesma equipe de Arqueologia para elaboração 

dos ajustes ao Programa, contemplando o planejamento das fases de diagnóstico, prospecção e 

salvamento, se for o caso. 

 

A fim de equacionar questionamentos jurídicos sobre o licenciamento, o empreendedor 

optou por uma interrupção temporária do projeto. Equacionada esta fase, a Licença Prévia n° 

IN030651 foi renovada em 2019, estando válida até 11/2022. 

 

Em 01/11/2019 foi encaminhado ao IPHAN um documento solicitando orientações 

sobre os procedimentos em relação à continuidade do processo já aberto em outubro de 2014 

sob o protocolo nº 01500.002.852/2014-77. 

 

Em 08 de novembro de 2019 foi realizada uma reunião com a Assessoria de Arqueologia 

do IPHAN com a arqueóloga Jeanne Crespo, quando foi recebida a autorização formal para dar 

continuidade ao licenciamento arqueológico (Programa de Prospecções Arqueológicas na 

Fazenda São Bento da Lagoa, Maricá, Rio de Janeiro). Conforme orientações obtidas, a 

solicitação da Portaria de autorização de pesquisa seria realizada pela Portaria nº 230/2002 do 

IPHAN por se tratar de um processo iniciado em 2014, antes da entrada em vigor da IN nº 

01/2015. 

 

Nesta ocasião o IPHAN informou que seria necessário um contato institucional formal 

com a FUNAI e Fundação Palmares, para obter informações mais detalhadas sobre a atual 

situação das comunidades em questão, uma vez que a aldeia está inserida em um sítio 

arqueológico registrado e protegido por Lei Federal. 
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Em atendimento a orientação do IPHAN, a equipe técnica realizou contato com as 

citadas fundações para tratar de detalhes do licenciamento. Através do levantamento realizado 

pela equipe, na Fundação Palmares não existe no Município nenhum quilombo registrado e não 

existe processo de reconhecimento ou mesmo de autorreconhecimento. Também não tem na 

FUNAI nenhuma terra indígena reconhecida ou mesmo um processo em trâmite de 

reconhecimento ou demarcação de terra no município. 

 

A área que a aldeia está inserida foi proposta pelo Município de Maricá, sendo que desde 

então a prefeitura tem implantado infraestruturas de apoio tais como arruamento, energia 

elétrica, escola e posto de saúde. Como a FUNAI tem a responsabilidade de promover e garantir 

os direitos dos povos indígenas no território nacional, conforme a Constituição de 1988, esta 

designou um funcionário responsável para acompanhar este assentamento. Com isso, o endosso 

de guarda de material arqueológico foi oficializado com a UERJ em 28 de novembro de 2019. 

 

Novo campo para atualização de dados e registros fotográficos foi executado em 30 de 

novembro de 2019. Em 10 de dezembro de 2019, foi encaminhado ao IPHAN o documento 

oficializando a retomada do licenciamento, incluindo o endosso financeiro, endosso de guarda 

do material arqueológico e documentação da nova equipe. 

 

Com isso, o programa foi protocolado no IPHAN em 19 de dezembro de 2019. Ademais, 

ressalta-se que a equipe é a mesma que iniciou o licenciamento arqueológico e que se manteve 

a coordenação acadêmica com a Prof. a Nanci Vieira, por recomendação do IPHAN a equipe 

agora conta com duas arqueólogas de campo. 

 

Diante da proposta, o programa tem potencial para realizar a prospecção arqueológica 

em toda ADA do empreendimento, sendo responsabilidade do empreendedor e do IPHAN seu 

cumprimento integral.  
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Quanto ao programa de educação ambiental proposto, serão incentivadas condutas 

responsáveis com o meio ambiente, além de difundir conteúdos para que o público-alvo possa 

se posicionar em relação às mudanças que virão, sejam elas na escala cotidiana, local ou 

regional. A partir da compreensão das dinâmicas ambientais das áreas que formam a fazenda 

do empreendimento, será capacitada a comunidade ou segmentos específicos desta para uma 

participação esclarecida e pró-ativa, seja na concretização das oportunidades e transformações 

positivas induzidas pelo empreendimento, seja na prevenção ou minimização dos efeitos 

negativos associados ao mesmo. 

 

Após análise da proposta, conclui-se que o programa tem potencial para alcançar as 

metas sugeridas.  

 

O Programa de Comunicação Social (PCS) sugerido prevê a manutenção e ampliação 

de canais de comunicação entre empreendedor e comunidade, para divulgação e recebimento 

de informações de forma abrangente e contínua, possibilitando transparência e participação.  

 

O principal objetivo do PCS será de informar sobre o empreendimento e seus impactos 

através do desenvolvimento de estratégias e ações de comunicação claras e diretas para 

construção de uma relação positiva e dialógica entre o empreendedor e o público-alvo. 

 

Assim como foi destacado nos comentários a respeito do Programa de Deslocamento de 

Moradores e Atividades Comunitárias, o Programa de Comunicação Social não faz referência 

à população da comunidade indígena diretamente afetada pelo empreendimento e nem aos 

proprietários do Sítio Mololô. Dessa forma, faz-se necessária a inclusão da aldeia indígena e 

dos proprietários do Sítio Mololô no Programa de Comunicação Social e, também, no Programa 

de Deslocamento de Moradores e Atividades Comunitárias. 
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Destaca-se, ainda, a necessidade de aumentar a abrangência do Programa de 

Comunicação Social para um Programa de Comunicação, Responsabilidade e Interação Social, 

que contemple a criação de um espaço físico (com endereço fixo), canal de comunicação 

gratuito com atendimento de segunda a sexta em horário comercial (e mantido até dois anos 

após o início da operação), além da atuação de uma equipe mediadora de conflitos, com 

qualificação técnica comprovada e composta por profissionais de diferentes áreas do saber para 

dialogar com a população durante as fases de instalação e operação.No caso específico da aldeia 

indígena, todas as ações de comunicação deverão ser acompanhadas pela FUNAI. 

 

Quanto ao Programa de Resgate e Divulgação da Memória Familiar e Cultural de 

Zacarias, a coexistência ampliada entre modos de vida que estabelecem diferentes relações com 

o território poderá implicar na aceleração da descaracterização social e cultural da Comunidade 

de Zacarias enquanto grupo tradicional da pesca lagunar de Maricá. A consolidação de novos 

usos e costumes com características mais urbanas e menos intimamente ligadas às tradições 

pode enfraquecer adicionalmente as formas de ocupação estabelecidas e organizadas 

territorialmente, fortalecendo a modificação em curso do conjunto da organização econômica, 

social e cultural deste grupo. 

 

Após a análise do programa proposto, as ações sugeridas atendem parcialmente as metas 

estabelecidas. Cabe ressaltar a necessidade de se elaborar um Programa de Apoio à Pesca de 

Galho a ser desenvolvido na sede da Associação Comunitária de Cultura e Lazer dos Pescadores 

de Zacarias (ACCLAPEZ), na área da restinga de Maricá, tombada como patrimônio histórico 

e cultural do estado do Rio de Janeiro (Alerj). 
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O tombamento proíbe a demolição ou descaracterização da sede da Associação 

Comunitária de Cultura e Lazer dos Pescadores de Zacarias (ACCLAPEZ), construída na 

década de 1940, e que abriga cerca de 150 famílias e protege todo o acervo histórico e cultural 

do local. Tal programa deve ter como premissas básicas: 1) colaborar com recursos financeiros, 

infraestrutura e com apoio técnico para a formação de uma nova geração de pescadores através 

da formação profissional e visando a perpetuação e transmissão da cultura tradicional; 2) 

valorizar a Pesca de Galho, atividade pesqueira genuína da comunidade de Zacarias, com vistas 

ao reconhecimento legal desse patrimônio cultural e imaterial do de Maricá. 

 

Já o Programa de Deslocamento de Moradores e Atividades Comunitárias busca 

respaldar a população da comunidade de Zacarias diretamente afetada no processo de 

deslocamento, garantindo princípios de equidade e transparência durante a negociação entre o 

empreendimento e as partes interessadas. 

 

Algumas atividades e ocupações localizadas nas áreas ZOC-F e ZCVS-A deverão ser 

remanejadas com usos revistos e compatibilizados de acordo com o Plano de Manejo da APA 

de Maricá e o plano de ocupação da IDB BRASIL para o empreendimento, devendo ser 

indenizada ou realocada a população afetada para outras áreas, dentro ou fora da APA, 

conforme indiquem as negociações. 

 

Mais uma vez, o Programa não faz referência à população da comunidade indígena 

diretamente afetada pelo empreendimento. Cita apenas o Sítio Mololô. Faz apenas referência 

ao remanejamento de atividades e ocupações na ZCVS-A, devendo ser indenizada ou realocada 

a população afetada para outras áreas, dentro ou fora da APA. 
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Dessa forma, faz-se necessária a inclusão da aldeia indígena no Programa de 

Deslocamento de Moradores e Atividades Comunitárias, detalhando as etapas do processo de 

remoção dessa comunidade diretamente afetada pelo empreendimento e apresentando relatórios 

anuais de acompanhamento das ações. 

 

Ressalta-se, ainda, que é vedada a remoção da aldeia sem a autorização prévia, o 

acompanhamento e a escolha de uma nova área para relocação dessa comunidade pela FUNAI.  

 

Quanto às ações de monitoramento da qualidade do ar, não ficou evidenciado ações para 

tal variável ambiental. Contudo, de acordo com as características da das obras e dos aspectos 

ambientais apresentados quando na apresentação do EIA/RIMA, evidencia-se a necessidade de 

monitoramento da qualidade do ar. Com isso, será exigido o monitoramento da qualidade do ar 

via estação semiautomática em locais estratégicos onde exista aglomerado urbano.  

 

Quanto à localização dos canteiros de obras, o mesmo será colocado na zona próxima 

ao acesso ao empreendimento, mais especificamente ao lado direito da Av. Pref. Alcebíades 

Mendes (RJ-110) sobre área categorizada pelo Plano de Manejo como ZOC B. 

Nesta área, com uma superfície total de cerca de 5.700 m², serão implantados dois tipos 

de áreas diferenciadas. Uma área destinada a direção (sala de engenharia, sala de reuniões, 

administração e gerência da obra) e atividades operacionais (almoxarifado, refeitório, vestiário, 

banheiros, topografia, controle tecnológico, ambulatório). Em outra área serão criados pátios 

de estocagem com capacidade suficiente para atender as necessidades da obra. 

Com a proposta de minimizar a geração de tráfego interno dentro da APA de Maricá, 

será implantado um canteiro de obras para apoio na construção do Campo de Golfe, ZOC D, 

ZOC E, ZOC F e na urbanização do sistema viário principal. Este canteiro terá uma superfície 



 

      
 

 

PRESIDÊNCIA 

PARECER TÉCNICO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO PRES/COOEAM  26/2021         fl:40/72 

REQUERENTE: INICIATIVAS E DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO – IDB BRASIL LTDA. 

TIPO DE EMPREENDIMENTO: SISTEMA VIÁRIO E EQUIPAMENTOS URBANOS 
ENDEREÇO: FAZENDA MARAEY 

CNPJ: 15.009.603/0001-21  
MUNICÍPIO: MARICÁ 

 

27/9/2021 

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 

Processo: E-07/002.823/2020 

Data: 05/03/2020         Fl. 

Rubrica: 
 

aproximada de 2.000 m² e ficará localizado na área a ser futuramente ocupada por lotes 

residenciais da ZOC D. 

Os canteiros de obras serão localizados no interior da área do empreendimento, como 

visto nas Figura de 11, com seus respectivos pontos georreferenciadas:  

Georreferenciamento dos Canteiros 

Canteiro Principal  Canteiro Secundário/ Apoio 

E:716392.43; N:7460841.54 

E:716347.93; N:7460807.06 

E:716564.36; N:7460640.27 

E:716521.77; N:7460603.90 

E:720504.20; N:7459298.93 

E:720437.64;  N:7459266.82 

Figura 11: Planta de situação dos Canteiros de Obra. 
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Para o cálculo de demanda diária de água potável nos canteiros foram utilizados os 

parâmetros impostos pela NB-1367/1991, levando em consideração um efetivo de 350 pessoas 

entre funcionários e área técnica, prevendo uma cota de consumo de 80 litros de 

água/dia/trabalhador. 

Tendo em vista o quantitativo total de 28 m³/dia, serão instalados 4 castelos d’água 

como alternativa ao armazenamento dos recursos hídricos com capacidade de 10 m³ cada, como 

visto na Figura 12, sendo 3 no canteiro principal e 1 no canteiro de apoio, abastecidos 

diariamente através de caminhões pipas, visando suprir com ampla margem de segurança as 

necessidades de consumo. 

Figura 12: Modelo do reservatório 

 

O requerente afirma que o sistema de reservatórios previsto para a etapa de implantação 

do sistema viário atende plenamente a demanda estimada nos canteiros de obras. No entanto, 

caso seja necessária a complementação de fornecimento de água através de fontes alternativas 

(captação de água superficial ou extração de água subterrânea), deverá ser requerido, junto ao 

INEA, a outorga de direito de uso de recursos hídricos ou certificado de uso insignificante de 

recursos hídricos, a fim de que seja avaliada a disponibilidade hídrica e a possibilidade da sua 
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utilização. Vale ressaltar que para construção do poço para extração de água subterrânea, deverá 

ser requerido, anteriormente, a Autorização Ambiental para perfuração de poço. 

Quanto aos efluentes sanitários, os dois canteiros terão tanques coletores de esgoto 

sanitário para posterior remoção periódica dos efluentes por caminhão limpa-fossa, como 

observado na Figura 13. Da mesma forma, os efluentes do local de refeição serão retirados por 

caminhões limpa-fossa. No entanto, caso haja previsão de utilizar recurso hídrico superficial 

como destinação do efluente gerado, deverá ser requerido, junto ao INEA, outorga de direito 

de uso de recursos hídricos para avaliação da possibilidade de execução do lançamento. 

Diante dessas constatações, serão inseridas condições de validade para tratativa das 

informações supracitadas.  

Figura 13: Layout do Tanque Estanque a ser enterrado. 

 

Para o canteiro principal, será adotado um tanque enterrado com capacidade de 40.000 

litros, tendo em vista o efetivo presente no mesmo, para o canteiro de apoio será adotado um 

tanque enterrado com capacidade de 20.000 litros, ambos serão dotados de um sistema de 

controle de nível máximo e um quadro elétrico com alarme acústico e visual, para que seja de 
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fácil monitoramento o controle volumétrico dos reservatórios. Os resíduos serão destinados 

somente a empresas previamente licenciadas pelo órgão ambiental. 

  Referente aos efluentes industriais, visando minimizar possíveis riscos de vazamento e 

contaminação da área com combustíveis, as atividades de abastecimento e manutenção dos 

veículos, serão realizadas de forma externa, dessa forma, não está prevista a instalação de 

sistema de caixas separadoras de água e óleo (SAO). Caso ocorra a necessidade como previsto 

na documentação apresentada, a empresa requerente deve adotar as medidas de proteção 

previstas na Resolução nº 273 de 29 de novembro de 2000, ficando sujeita a medidas 

administrativas no caso do não cumprimento. 

Ademais, serão disponibilizados, nos canteiros de obras, coletores específicos para cada 

tipo/classe de resíduos. Os resíduos segregados nestes coletores serão encaminhados para uma 

central de armazenamento temporário, de cerca de 300 m², situada no canteiro principal, onde 

passarão por uma triagem que visa maximizar a segregação dos materiais, visando o 

encaminhamento correto dos diversos materiais para destino final adequado. O canteiro de 

apoio por sua vez também contará com áreas menores (71 m²), devidamente manejadas, para 

estocagem temporária de resíduos. 

Quanto à energia elétrica dos canteiros, resume-se à alimentação dos equipamentos e 

iluminação geral dos canteiros, sendo que atualmente existem redes de distribuição de 

eletricidade da ENEL que atravessam a área do empreendimento, como visto na Figura 14. 

Dessa forma, visando o abastecimento necessário, a empresa requerente deverá iniciar 

procedimento junto a ENEL para que seja realizado o fornecimento de energia através de sua 

linha de transmissão de média tensão. 
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Figura 14: Linha de transmissão existente na ADA do empreendimento. 

 

Em relação ao controle de tráfego interno, serão adotadas duas linhas de fluxo 

diferenciado pré-estabelecidas, uma para os veículos e outra para as pessoas. Ambas as rotas 

devem ser assinaladas, marcando uma clara separação para evitar acidentes. Além disso, elas 

levam em consideração os pontos de acesso (pessoas e veículos) e tratam de evitar cruzamentos 

de tráfego desnecessários. Cada uma das áreas será claramente destacada, com suas funções 

específicas, seja de estacionamento, de trabalho de máquina leve ou pesada. 

Para a instalação dos canteiros será necessária uma etapa de preparação do terreno, que 

será precedida dos serviços de acompanhamento e prospecção arqueológica, conforme 

diretrizes propostas no Programa de Prospecção e Resgate do Patrimônio Arqueológico e 

Educação Patrimonial.  
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Esta etapa envolverá atividades de limpeza dos locais, com coleta dos diversos tipos de 

lixo que se encontram espalhados aleatoriamente em diversos pontos, supressão de vegetação 

nas áreas de intervenção previstas, drenagem do terreno, execução de aterro mecânico e 

compactação do terrapleno. 

  O sistema construtivo utilizado deverá ser modular, desmontável e reaproveitável, 

sendo utilizada mão-de-obra especializada, atingindo altos índices de reaproveitamento de 

materiais. A modulação possibilita versatilidade nos projetos, de acordo com as necessidades, 

além de proporcionar praticidade e rapidez à execução das edificações. As edificações são 

projetadas atendendo às normas técnicas e regulamentadoras com madeira tratada de acordo 

com a NBR 16.143, com previsão das seguintes características: 

a) Fundações: Blocos de cimento assentados com argamassa de cimento e areia; 

b) Contrapiso e piso: Contrapiso em concreto magro e argamassa de piso alisado a colher 

e queimado com pó de cimento; 

c) Paredes externas: Painéis estruturais em madeira tipo pinus, com 1,22 m de largura por 

2,50/2,75/3,0m de altura (conforme projeto) e revestidos com chapas de OSB. (Parede 

dupla); 

d) Revestimento interno: Painéis em madeira com 1,22m de largura por 2,50/2,75/3,0 m 

de altura (conforme projeto) e revestidos com chapas OSB (Oriented Strand Board); 

e) Estrutura da cobertura: Tesouras de madeira de Pinus ou Eucalipto com conectores 

de garra metálicos; 

f) Telhado: Telhas de fibrocimento (CRFS - Cimento reforçado com fio sintético); 

g) Forro: Chapas de OSB; 

h) Portas: Lisas.; 

i) Janelas: Alumínio de correr. 1,0x1,0m; 

j) Vidros: Lisos; 

k) Fechaduras: Externas de cilindro e internas do tipo comum; 

l) Instalações hidráulicas: Completas internamente; 

m) Instalações elétricas: Internamente aberta sobre o forro e conduzida em canaletas 

sistema “X” nas paredes; 
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n) Pintura: As paredes externas são pintadas com duas demãos de tinta (texturizada e 

esmalte sintético). As paredes internas e o forro são pintados com duas demãos de tinta 

esmalte sintético; 

o) Imunização: Toda madeira é submetida a tratamento em autoclave. 

De forma a compreender a natureza das estruturas que serão edificadas, as Figuras 15 e 

16, apresentam os diagramas de Áreas Diferenciadas do Canteiro Principal e do canteiro de 

apoio. 

Figura 15 - Diagrama de instalações do Canteiro Principal. 

 

Figura 16: Diagrama de instalações do Canteiro de apoio. 
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Para a área do canteiro principal estão previstas as seguintes instalações: 

 Área 1 - Destinada a atividades técnicas ou de direção (engenharia, topografia, administração, 

gerência, PMO etc.) e operacionais (almoxarifado, refeitório, vestiário, banheiros, controle 

tecnológico, guaritas de controle, ambulatório, etc.). Esta área ocupa uma superfície 

aproximada de 6.000 m². 

 Área 2 - Estacionamento destinado a veículos leves do pessoal técnico e de operações da obra 

(gerentes, engenheiros, topógrafos, pessoal administrativo, segurança, ambulâncias, bem como 

para os veículos de transporte de funcionários). Esta área ocupa uma superfície aproximada de 

1.550 m². 

Área 3 - Destinada aos pátios de estocagem ao ar livre com capacidade suficiente para atender 

as necessidades da obra. Para esta área se destina uma superfície aproximada de 3.250 m², 

incluindo cerca de 300 m², dedicados a uma central de resíduos de obra. 

Área 4 - Destinada principalmente a abrigar os equipamentos e máquinas pesadas da obra. 

Para a área do canteiro de apoio estão previstas as seguintes instalações: 

Área 1 - Destinada a determinadas atividades operacionais de apoio (almoxarifado, banheiros 

e guaritas de controle), esta área ocupa uma superfície de 444 m² 

 Área 2 - Destinada à implantação dos pátios de estocagem ao ar livre, que complementam os 

existentes no Canteiro Principal. Para esta área, se destina uma superfície aproximada de 1.120 

m², reservando um de 71 m², dedicado ao armazenamento temporário de resíduos recicláveis 

da obra, como plásticos, metais, madeiras, óleos e lubrificantes usados, etc. Ressalta-se que 

haverá setor específico no pátio de estocagem à parte dos materiais de construção civil para o 

armazenamento de óleos e lubrificantes usados. 
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Área 3 - Destinada principalmente a estacionamento do maquinário pesado e leve, com tamanho 

reduzido em relação ao do Canteiro Principal, que sirva como complemento a fim de minimizar 

os deslocamentos internos na obra. 

Para o dimensionamento dos espaços do Canteiro de Obras foram utilizados como 

referência a NR18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, a 

NR24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho, além das Recomendações 

Técnicas Habitare, no volume 3 – Planejamento de Canteiros de Obra e Gestão de Processos, 

que sugere também padrões usuais não regulamentados nas demais normas.  

Ademais, como parâmetro para dimensionamento do Canteiro, está prevista para a obra 

a necessidade de 300 operários, sendo 10% (dez por cento) do sexo feminino, embora este 

número de operários venha a variar conforme a etapa da obra. 

De modo a acomodar os colaboradores durante o dia a dia de trabalho, é prevista a 

instalação de refeitório, vestiários (masculino e feminino), banheiros, almoxarifados e pátios da 

estocagem, bloco de carpintaria e armação, estacionamentos, laboratório de controle 

tecnológico, ambulatório, bloco de áreas técnicas e guarita de controle, central de resíduos, 

armazenamento de produtos químicos tapume ao redor das áreas dos canteiros.   

Refeitório: O Refeitório de Operários foi dimensionado com área de 1,11m² por operário em 

atendimento a área mínima de 1,00m² por usuário, como visto na Figura 17. O local também 

irá contar com área de descanso para os funcionários. 
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Figura 17 - Dimensionamento do refeitório. 

 

Vestiários: Somente o canteiro principal contará com essa estrutura, logo foi adotada para o 

dimensionamento dos vestiários uma área 1,5 m² por pessoa, obedecendo às normas vigentes, 

de forma que para o vestiário masculino se obteve uma área de 1,5 m² por operário, enquanto 

que para feminino se alcançou 1,49 m² por operária, tendo em vista a disponibilidade de área e 

os parâmetros impostos, a proximidade do valor recomendado não se mostra um problema 

técnico ou para a qualidade de vida dos trabalhadores. Para a instalação de chuveiros, serão 

instalados 1 chuveiro para cada grupo de 10 colaboradores, dessa forma serão dispostos 27 

chuveiros nos banheiros masculinos e 3 nos femininos, como visto nas Figuras 18 e 19. 
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Figura 18 - Dimensionamento do vestiário masculino. 

 

Figura 19: Dimensionamento do vestiário feminino. 
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Banheiro: Atendendo as normas vigentes, o projeto considera um lavatório, um vaso sanitário 

e um mictório para cada grupo de 20 trabalhadores ou fração, serão instalados banheiros em 

ambos os canteiros de obras, visando a qualidade de vida e conforto dos colaboradores,. Sendo 

assim, no canteiro principal serão instalados no banheiro masculino 14 lavatórios, 15 bacias e 

14 mictórios e no banheiro feminino, dois lavatórios e duas bacias. No canteiro de obras de 

apoio, serão instalados nos banheiros masculinos cinco bacias, cinco lavatórios e cinco 

mictórios, no feminino três  bacias e três lavatórios. As instalações no canteiro de apoio serão 

constituídas por exemplares de banheiros químicos modulares, como visto nas Figuras 20 , que 

possibilitam a retirada do esgoto sanitário a ser destinado à estação de tratamento de resíduos 

licenciada, diariamente. 

Figura 20: Dimensionamento do banheiro químico masculino (à esquerda) e feminino (à direita) 
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Almoxarifados e Pátios de estocagem: Como não existem critérios pré-estabelecidos por 

norma para o dimensionamento de almoxarifados, já que estes variam em função das 

características de cada obra, da periodicidade das compras e dos sistemas de distribuição, foram 

adotados critérios de dimensionamento próprios. No canteiro principal terá um almoxarifado 

geral e de ferramentas com área útil de 128 m², um almoxarifado para os empreiteiros de mesma 

área e 4 pátios de estocagem ao ar livre, nas dimensões de 550 m², 635 m², 670 m² e 705 m². 

No canteiro de apoio será instalado somente um almoxarifado para armazenamento de 

ferramentas, no mesmo padrão supracitado como visto na Figura 21, e 2 pátios de estocagem 

ao ar livre, nas dimensões de 518 m² e 503 m².  

Figura 21: Dimensionamento do padrão adotado para estruturas do almoxarifado 

 

De forma a evitar acidentes com produtos perigosos que possam vir a contaminar o solo 

na região das obras, a estocagem de combustíveis, óleos lubrificantes e quaisquer outras 

substâncias químicas, a instalação prevista está atendendo a legislação em vigência que prevê 

o distanciamento de corpos hídricos e contemplada com bacia de contenção. 
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Carpintaria e armação: Como visto na Figura 22, junto à área destinada aos pátios de 

estocagem e almoxarifados, o Canteiro de Obras Principal contará com uma edificação coberta 

dedicada aos trabalhos de carpintaria e armação. Para tanto, este edifício contará com uma 

superfície bruta de 114.17 m² com área útil de 89.30 m², dividido em dois compartimentos, 

reservados um para cada serviço. 

Figura 22: Dimensionamento da estrutura de Carpintaria e Armação. 

 

Estacionamento: Para estacionamento no canteiro principal, serão instaladas 60 vagas para 

veículos leves no interior do canteiro de obras principal, para o pessoal de administração, 

gerenciamento e prestação de serviços diretamente vinculados à obra, sendo duas para 

portadores de necessidades especiais e uma para ambulâncias ou veículos de emergência. Para 

caminhões e máquinas pesadas foram disponibilizadas pelo menos 20 vagas. No 

estacionamento serão instaladas 1 lugar para 1 veículo de emergência e outro para serviços de 

segurança. Para caminhões e máquinas pesadas foram disponibilizadas 5 vagas. 
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Laboratório de controle tecnológico: A estrutura prevê a acomodação de funcionários de área 

técnica responsável por esses serviços. Não está prevista em normas o dimensionamento desse 

tipo de estrutura, com isso em vista a estrutura ficará no canteiro principal com estacionamento 

próprio e terá área útil de 67,39 m², como visto na Figura 23. 

Figura 23 - Dimensionamento do laboratório de controle tecnológico. 

 

Ambulatório: Em atenção ao número de colaboradores em atividade na instalação do 

empreendimento, visando o atendimento da NR-18 e NB 1367, o canteiro de obras contará com 

a instalação de ambulatório no interior do canteiro de obras principal, na intenção do pronto 

atendimento a casos de acidentes no trabalho. A estrutura terá área útil de 62,42 m², compostos 

pelos seguintes elementos: sala de observação, posto de enfermagem, sala médica, sala de 

emergência, sala de espera, sanitários femininos e masculinos e espaço exterior para 

estacionamento de ambulância, como se observa na Figura 24. 
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Figura 24 - Dimensionamento do ambulatório. 

 

Áreas técnicas: No canteiro de obras principal estão previstas duas edificações diferenciadas, 

destinadas a atividades técnicas e de direção. A estrutura que comportará os colaboradores da 

construtora terá dois pavimentos e uma área útil de 370 m², os escritórios que serão ocupados 

pela empresa requerente e gerenciadora do empreendimento terão um único pavimento com 

área útil de 200 m², como visto nas Figuras 25 e 26. 

Estas áreas contarão com salas de engenharia, topografia, sala de mestres de obra, de 

administração, de fiscalização, de recursos humanos, hall de recepção, várias salas de reuniões 

e pequenos depósitos de material específico (equipamentos de topografia, material de escritório, 

eletroeletrônico, entre outros.). Também serão dotadas com sanitários para o pessoal alocado. 
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Figura 25 - Dimensionamento da estrutura cedida à construtora. 

 

Figura 26 - Dimensionamento da estrutura a ser ocupada pela IDB. 
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Por fim, frente à natureza deste tipo de empreendimento, é de conhecimento que possa 

ocorrer a necessidade de acréscimos ou decréscimos de estruturas de apoio diante da fase de 

instalação, contudo, quando for verificada tal necessidade, a requerente deve indicar ao Inea, 

em cumprimento à condicionante que trata sobre mudanças de projetos.  

Quanto à Faixa Marginal de Proteção (FMP), no âmbito do processo n° E-

07/001.205/2016, foi demarcado para todo o Sistema Lagunar de Maricá, o Plano de 

Alinhamento da Orla (PAO) nº 40, em substituição ao antigo PAO nº 05, e a Faixa Marginal de 

Proteção (FMP) nº (05-07) 3.2.4 -5453, ambos aprovados pelo Decreto Estadual nº 47.372 de 

24 de novembro de 2020 e publicados no Boletim Serviço de n° 35 de 30 de março de 2021. 

O sistema em questão é composto pelos compartimentos da Lagoa Brava, Lagoa de 

Maricá, Lagoa da Barra, Lagoa do Padre e Lagoa de Guarapina, sendo ligadas entre si, ou com 

o mar, pelos canais de São Bento, Cordeirinho, da Costa e de Ponta Negra. 

Considerando a faixa existente, o INEA possui as plantas com a FMP nº (05-07) 3.2.4 - 

5453, demarcada no trecho do empreendimento questão abarcando os seguintes 

compartimentos: canal da Costa, canal de São Bento e lagoa de Maricá. As larguras de FMP 

estipuladas para o trecho em questão são de 50 metros para o canal da Costa, 30 e 15 metros 

para o canal de São Bento e 30 metros para a lagoa de Maricá. 

De acordo com as imagens disponibilizadas pelo software Google Earth (2021), com as 

bases cartográficas disponíveis nesta Gerência e com a planta digital fornecida pela parte 

requerente, a qual foi utilizada para subsidiar a presente demarcação, observou-se que a área 

em questão está parcialmente inserida na FMP nº (05-07) 3.2.4 - 5453, havendo benfeitorias 

projetadas na mesma: parte da infraestrutura viária e sistema de drenagem associados ao 

Complexo Turístico-Residencial Maraey Rio de Janeiro. Salientamos que a área de intervenção 

dessas infraestruturas em FMP totalizou 55.987,23 m². 
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Resta esclarecer que o empreendimento possui Declaração de Utilidade Pública, 

conforme Decreto Estadual nº 45.630 de 12 de abril de 2016, à luz da Lei n° 12.651, de 25 de 

maio de 2012, em seu Art. 8º, onde afirma que a “intervenção ou a supressão de vegetação 

nativa em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, 

de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei”.  

Portanto, há previsão legal para as intervenções (infraestrutura viária e sistema de 

drenagem), nos termos da alínea do inciso VIII, do Art. 3º, da referida Lei. 

Quanto às Intervenções e obras hidráulicas, a Tabela 1 e a Figura 27 apresentam a 

localização e caracterização das intervenções hidráulicas propostas para área do 

empreendimento em tela. 

Tabela 1 - Localização dos pontos analisados 

Pontos Corpo Hídrico Coordenadas 

de Referência 

Intervenção Proposta 

Intervenção 1 Canal da Costa ou 

Itaipú-Açú 

22°56'45.69"S 

/42°53'24.22"O 

Recuperação e ampliação da 

“Ponte dos Macacos” no Canal da 

Costa, na Avenida Prefeito 

Alcebíades Mendes, também 

denominada RJ-110. 

Intervenção 2 Canal da Costa ou 

Itaipú-Açú 

22°57'24.99"S/ 

42°53'53.08"O 

Substituir manilha existente em 

direção ao Canal da Costa 

(Travessia - 1) 

Canal da Costa ou 

Itaipú-Açú 

22°57'39.47"S/ 

42°54'7.37"O 

Implantar nova manilha em 

direção ao Canal da Costa 

(Travessia - 2) 
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Intervenção 3 Área Alagada 22°57'52.90"S/ 

42°52'46.18"O 

Construção de “Ponte Área 

Alagada” para recuperar a 

conexão das áreas alagáveis entre 

as zonas ZCVS C e a ZPVS A. 

 

Figura 27 - Imagem (Google Earth® - 2021) do local das intervenções e hidrografia consultada. 

 

Contudo, devido à falta de estudos e plantas para análise técnica das intervenções 

propostas, foi solicitado à parte requerente, através do item 5 da Notificação nº 

CEAMNOT/01117797, a complementação da documentação técnica referente às intervenções 

pretendidas. 
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Em resposta a Notificação nº CEAMNOT/01117797, foi apresentado o documento 

intitulado “APRESENTA OS ESCLARECIMENTOS E/OU COMPLEMENTAÇÕES 

RELATIVAS ÀS SOLICITAÇÕES DA NOTIFICAÇÃO CEAMNOT/0117797 REFERENTE 

AO REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO-

RESIDENCIAL MARAEY, MUNICÍPIO DE MARICÁ-RJ” e seus anexos. 

Após análise do citado documento, foi possível constatar que para a Intervenção 1 

(Recuperação e ampliação da “Ponte dos Macacos”), as solicitações que tratavam do 

levantamento cadastral da ponte existente e da apresentação de seções topobatimétricas do 

curso d’água foram parcialmente atendidos, sendo ainda necessária a apresentação de plantas 

adicionais e do perfil longitudinal da ponte a ser ampliada, contendo representação do N.A.s de 

projeto. Além disso, não foram apresentados os estudos hidrológicos e de verificação hidráulica 

da presente intervenção, além da metodologia de execução da obra, que também foram 

solicitados à parte requerente através da notificação supracitada.  

Sobre a travessia existente próxima ao Canal da Costa, denominada de Intervenção 2 no 

presente parecer, a parte requerente afirmou através da documentação apresentada, que a 

manilha atual se encontra assoreada, motivando proposta de troca do dispositivo existente de 

0,70m de diâmetro para um de maior dimensão (1 metro). Ainda, foi proposta a implantação de 

uma nova manilha, para escoamento da bacia contribuinte adjacente, e para tanto foram 

apresentadas duas opções, de 0,80m e 1 metro de diâmetro. Uma vez que, segundo a verificação 

hidráulica realizada pelo setor, somente a opção de manilha com diâmetro de 1 metro estaria 

em condições de aceitação, por possuir capacidade hidráulica para escoar as vazões estimadas, 

se faz necessária a revisão das informações de projeto apresentadas. 

Por fim, acerca da 3º intervenção identificada, a parte requerente apresentou novas 

informações e esclarecimentos complementares sobre a estrutura prevista para conexão das 

áreas alagáveis, denominada “Ponte Área Alagada”. 
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Considerando que o requerente não apresentou documentação técnica que atendesse 

integralmente as solicitações técnicas sobre as referidas intervenções hidráulicas destacadas na 

Notificação nº CEAMNOT/01117797, não foi possível realizar análise conclusiva sobre as 

mesmas, do ponto de vista dos aspectos hidrológicos e hidráulicos.  

Desta forma, a parte requerente deve requerer a abertura de processo administrativo 

específico para análise e autorização das intervenções hidráulicas previstas nos cursos d’águas 

dentro da área da propriedade. 

Face ao exposto, serão incluídas condições de validade sobre a ocorrência supracitada.  

Quanto a manifestação do gestor da UC APA de Maricá, APAMAR, o administrador 

emitiu o  Parecer GEUC/SERVATO/APAMAR n° 04/2021 (SEI-070002/006135/2020) que 

versa sobre as variáveis ecológicas sob sua competência, sendo que foram consideradas 

condições de validade específicas no que pertinente ao sistema viário e estruturas correlatas, 

restando as demais variáveis, a serem observadas ao longo dos procedimentos administrativos 

para fins de supressão de vegetação e manejo de fauna, assim como aos demais requerimentos 

de LI, até a implantação plena do empreendimento, tal como aprovado quando no requerimento 

da licença prévia. 
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4. CONSIDERANDOS E CONCLUSÃO 

 
 

CONSIDERANDO que as informações presentes no processo são de responsabilidade do 

requerente, conforme disposto no artigo 11 da Resolução CONAMA no 237 de 19/12/1997; 

 

CONSIDERANDO se tratar de obras de terraplanagem com relevo suave que incorre num perfil 

longitudinal de baixas declividades; 

 

CONSIDERANDO que não foram apresentadas as avaliações geotécnicas referentes ao 

procedimento de terraplanagem, mas que serão conhecidas a partir da etapa de implantação; 

 

CONSIDERANDO que foi apresentado um projeto de drenagem direcionado para o 

recolhimento das águas pluviais que atuará como trama coletora e de captação, que ocorrerá 

independente da rede de recolhimento dos esgotos sanitários, e que será encaminhado para o 

corpo hídrico mais próximo (Lagoa de Maricá) em condições adequadas; 

 

CONSIDERANDO que os planos e programas ambientais apresentam as diretrizes ambientais 

de controle (preventivos e mitigatórios), procedimentos de monitoramento e supervisão das 

atividades inerentes às fases de instalação e operação, associados aos impactos ambientais 

identificados no EIA/RIMA; 

 

CONSIDERANDO que o EIA informa que todos os aspectos e impactos associados à 

implantação do empreendimento são passíveis de mitigação, controle e compensação; 
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CONSIDERANDO que o empreendimento possui Declaração de Utilidade Pública, conforme 

Decreto Estadual nº 45.630 de 12/04/2016, instrumento exigido pela Lei n° 12.651, de 

25/05/2012, para fins de supressão de vegetação, em Áreas de Preservação Permanente - APP, 

bem como vegetação primária e secundária em estágios avançado e médio de regeneração 

pertencentes ao Bioma Mata Atlântica; 

 

CONSIDERANDO que esse parecer não autoriza qualquer tipo de supressão de vegetação 

nativa ou o manejo das espécies da fauna silvestres ameaçadas de extinção;  

 

CONSIDERANDO que a área técnica observou os riscos ambientais potenciais e apresentou 

recomendações via condições de validade que atenuam os impactos ambientais da implantação 

da fase do empreendimento, sendo que o presente parecer deve ser submetido à apreciação em 

reunião do colegiado de notório saber na área ambiental, capaz de deliberar quanto a emissão 

da licença de instalação, conforme determina as normas vigentes; 

CONSIDERANDO que foram observadas as normativas do Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (Iphan) que dispõe sobre a compatibilização das fases de obtenção das 

licenças ambientais nos casos de empreendimentos potencialmente capazes de afetar o 

patrimônio arqueológico; 

CONSIDERANDO que esse parecer não autoriza a intervenção em espaço territorial 

previamente delimitado da aldeia indígena Tekoa Ka’Aguy Ovy Porã (Mata Verde Bonita), 

localizado na ZCVSA sem a autorização prévia, o acompanhamento e a escolha de uma nova 

área para relocação dessa comunidade pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI; 
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CONSIDERANDO que a Resolução Conjunta SEA/INEA n° 638/16 estabelece que o Termo 

de Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA), deva ser celebrado antes da emissão da 

Licença de Instalação e que a Licença de Operação só será emitida mediante o cumprimento 

integral do TCCA. 

 

CONSIDERANDO que a viabilidade ambiental de implantação do empreendimento foi objeto 

de análise no bojo do processo E-07/502755/2011, que culminou com a emissão da LP 

IN030651; 

CONSIDERANDO o Parecer GEUC/SERVATO/APAMAR n° 04/2021, onde o órgão 

responsável pela administração da Unidade de Conservação, APA de Maricá, manifesta-se no 

sentido de não haver oposição à emissão da LI para vias e infraestrutura, desde que observadas 

suas condicionantes e recomendações, e as demais exigências pertinentes das respectivas áreas 

do licenciamento; 

CONCLUI-SE pela emissão da Licença de Instalação para os objetos ora analisados, tendo em 

vista a análise focada nas obras da engenharia civil e suas medidas de controle ambiental, desde 

que celebrado o TCCA junto à instituição competente, previamente à emissão da LI, conforme 

determina o Art. 3º, da Resolução Conjunta SEA/INEA Nº 638, de 08/11/2016, e atendidas as 

condições de validade constantes neste parecer.  
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5. RESTRIÇÕES E CONDIÇÕES DE VALIDADE 

 

1 - Esta Licença não exime o empreendedor da obtenção das demais licenças e autorizações 

legalmente exigíveis;  

 

2 - Essa licença não autoriza a intervenção em espaço territorial previamente delimitado da 

aldeia indígena Tekoa Ka’Aguy Ovy Porã (Mata Verde Bonita), localizado na ZCVSA sem a 

autorização prévia, o acompanhamento e a escolha de uma nova área para relocação dessa 

comunidade pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI; 

 

3 - Essa licença não autoriza a supressão de vegetação, sem a devida autorização emitida no 

Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais – Sinaflor; 

 

4 -  Essa licença não autoriza intervenções nos cursos d’água (pontes e travessias), devendo 

estas serem objeto de requerimento de Autorização Ambiental para obras hidráulicas, por meio 

de processo administrativo no INEA, para análise e autorização das intervenções hidráulicas 

previstas no sistema viário dentro da área da propriedade; 

 

5 - Informar ao INEA, previamente, qualquer intenção em explorar recursos hídricos 

superficiais ou subterrâneos, sendo necessária a regularização através de processo 

administrativo próprio, por meio de requerimento de Certificado de Uso Insignificante de 

Recursos Hídricos ou Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos; 

 

6 - Essa licença não autoriza a retirada do material excedente de bota-fora sem a obtenção prévia 

da Declaração de Dispensa de Título Minerário (DDTM) junto a Agência Nacional de 

Mineração (ANM); 

 

6.1 - Caso haja material excedente na terraplanagem deverá ser informado a ANM o volume, o 

tipo de material e o local onde será direcionado antes do início das atividades; 

 

7 - Requerer abertura de processo administrativo de Autorização Ambiental para perfuração de 

poço para fins de explorar a água subterrânea, caso previsto;  

 

8 - Ficam vedadas novas edificações, edículas ou qualquer tipo de construção na Faixa Marginal 

de Proteção (FMP) n° (05-07) 3.2.4 - 5453, demarcada com 30 metros de largura, para a lagoa 

de Maricá, com 30 e 15 metros de largura para o canal de São Bento e com 50 metros de largura 

para o canal da Costa, a partir do PAO nº 40, com exceção da infraestrutura viária e sistema de 

drenagem associados ao Complexo Turístico-Residencial Maraey Rio de Janeiro; 
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8.1 - Apresentar, em 180 dias, projeto de compensação ambiental pertinente às intervenções em 

Faixa Marginal de Proteção (FMP), n° (05-07) 3.2.4 - 5453, adotando a proporção mínima de 

5:1, tendo como base para o cálculo a área de 55.987,23 m²,que deverá ser executado de acordo 

com o disposto na Resolução INEA nº 143/2017, ou optar pelo mecanismo financeiro de 

compensação florestal, de acordo com a Resolução SEAS n° 12/2019; 

 

9 - Obter, antes do início das obras da rede viária e de desenho urbano, autorização do manejo 

da fauna silvestre e aprovação dos projetos de passagem de fauna;  

 

10 - Obter, antes do início das obras da rede viária e de desenho urbano, a declaração da cessão 

de espaço de área de domínio da União, emitida pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU), 

quando for o caso;  

 

11 - Executar os planos básicos ambientais para essa fase de implantação da rede viária e de 

desenho urbano, conforme previsão de seus respectivos projetos executivos de minimização 

dos impactos ambientais; 

 

11.1. Disponibilizando-os em forma de resumo expandido, contendo os objetivos e indicadores 

a serem monitorados, em Portal Eletrônico próprio, voltado à comunicação socioambiental, 

com seus respectivos responsáveis legais; 

 

12 - Executar imediatamente, após a emissão dessa licença, o plano de comunicação social para 

fins de informação à sociedade, em especial à de Maricá, quanto a real situação atual do 

empreendimento, suas fases de implantação, medidas mitigadoras previstas, de forma a 

combater possíveis desinformações do projeto; 

 

13 – Submeter às autoridades competentes proveniente a implantação do empreendimento, as 

soluções de engenharia do tráfego no que pertinente as melhores necessárias à rodovia RJ-106, 

ou outras melhorias pertinentes, de forma a evitar eventuais colapsos no sistema viário e 

consequente transtorno à população de Maricá;  

 

14 - Implantar dispositivos de proteção aos pedestres e sinalização para veículos, de modo a 

minimizar o risco de ocorrência de acidentes durante a realização das obras. 

 

15 – Apresentar no prazo de 60 (sessenta) dias, após a emissão desta Licença, o Termo de 

Responsabilidade Técnica pela Gestão Ambiental, assinado pelo profissional responsável pela 

gestão ambiental das obras do empreendimento; 

 

16 - Atender à Resolução Conama n° 001/90, de 08/03/90 (DOU de 2.4.90), que dispõe sobre 

critérios e padrões de emissão de ruídos; 
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17 - Atender a Resolução n° 307 do Conama de 05/07/02, publicada no DOU de 17/07/02, 

alterada pela Resolução n° 469 do Conama de 29/07/15 publicada no DOU de 30/07/15 que 

estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para gestão dos resíduos da construção civil; 

 

18 - Atender a NOP-INEA-35 – Norma Operacional para o Sistema online de Manifesto de 

transporte de Resíduos – Sistema MTR, aprovada pela Resolução Conema nº 79, de 07/03/18 e 

publicada no DOERJ de 13/03/18; 

 

19 - Apresentar ao INEA, em até 120 dias, antes do início da atividade de terraplanagem, o 

projeto de geotécnica; 

 

20 - Armazenar os resíduos Classe I, IIA e IIB de acordo com as normas NBR 11.174 e NBR 

12.235 da ABNT, e destiná-los somente a empresas licenciadas; 

 

21- Acondicionar os resíduos sólidos urbanos de forma adequada e conservá-los em recipiente 

com tampa até seu recolhimento pela Prefeitura Municipal; 

 

22 - Instalar banheiros químicos, conforme proposto, destinando os resíduos para empresas 

licenciadas para tal atividade pelo órgão ambiental competente; 

 

23- Atender às normas municipais quanto ao tráfego de veículos pesados durante as obras; 

 

24- Cumprir e fazer com que as empresas terceirizadas cumpram, a Lei n° 2.049, de 22.12.92, 

que dispõe sobre a proibição de queimadas de vegetação no estado do Rio de Janeiro em áreas 

e locais que especifica e dá outras providências; 

 

25 - Exigir que as empresas de engenharia realizam as obras, preferencialmente, em época de 

estiagem e, nos casos em que isto não for possível, tomarem todas as providências necessárias 

para que a ocorrência de chuvas intensas na região não danifique o que já foi executado e que 

nem o que já se encontra instalado cause danos ambientais ao local e às áreas adjacentes; 

 

26 - Exigir a instalação de bacias de sedimentação, em locais adequados, para evitar o 

carreamento de material para a Lagoa de Maricá durante as obras de terraplanagem; 

 

27 – Será de responsabilidade do empreendedor qualquer dano ambiental que ocorra em razão 

das obras dentro da implantação do empreendimento nas etapas de terraplanagem e drenagem; 
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28 - Manter sem avarias no acesso principal ao empreendimento, em local visível, placa 

informativa com as seguintes características:  

 

- confeccionada em folha de flandres e coluna de madeira;  

- medindo 1,20 m de largura e 0,70 m de altura;  

- a dois metros de distância do solo; 

- indicando: razão social, responsável técnico, números das diversas licenças concedidas pelos 

órgãos públicos federais, estaduais e municipais;  

 

29 - Manter e exigir das empresas terceirizadas, áreas de apoio livres e em pleno funcionamento 

para exercício das atividades auxiliares de pátio de manobra, parqueamento de máquinas, 

equipamentos e veículos, pesagens da carga transportadas e vias de acesso; 

 

30 - Garantir que as áreas de eventuais estoques de matérias-primas e de resíduos sejam cobertas 

e isoladas no seu entorno ou perímetro (com canaletas de drenagem, por exemplo), para que 

águas pluviais não arrastem resíduos e matéria orgânica. 

 

31 - Comunicar imediatamente à Gerência de Operações em Emergências Ambientais do INEA, 

plantão de 24 horas, pelos telefones (21) 2334-7910, 2334-7911 ou 98596-8770, qualquer 

anormalidade que possa ter implicações ao meio ambiente e/ou qualquer anormalidade que 

possa ser classificada como acidente ambiental; 

 

32 - Exigir que todas as empresas terceirizadas que possuem veículos para a engenharia 

construtiva estejam vinculadas ao PROCON FUMAÇA PRETA (Resolução CONEMA N° 

58/13), devendo enviar anualmente cópia ao INEA dos documentos probatórios.  

  

33 - Durante a execução das obras deverá ser dada alternativas para o asseguramento de direitos 

socioambientais e para a regularização do território da comunidade tradicional pesqueira de 

Zacarias; 

 

34 - Reconhecer o território pesqueiro como o espaço fundamental para que a comunidade 

tradicional pesqueira de Zacarias, em que possa continuar a existir enquanto grupo social 

diferenciado, para que as futuras gerações possam exercer a pesca e continuar a transmitir seus 

conhecimentos tradicionais sobre as marés, os rios, os astros, os diversos pescados, enfim sobre 

a vida dos pescadores. Para que os conhecimentos tradicionais dos pescadores sejam 

preservados;  

 

35 - Delimitar espacialmente o território tradicional da comunidade de Zacarias, que envolve 

áreas de pesca e coleta, as áreas de moradias, locais de embarque e os trajetos com seus barcos, 

os locais sagrados e as áreas necessárias à reprodução física e cultural do grupo; 
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36 - Aumentar a abrangência do Programa de Comunicação Social para um Programa de 

Comunicação, Responsabilidade e Interação Social, que contemple a criação de um espaço 

físico (com endereço fixo), canal de comunicação gratuito com atendimento de segunda a sexta 

em horário comercial (e mantido até dois anos após o término das obras), além da atuação de 

uma equipe mediadora de conflitos, com qualificação técnica comprovada e composta por 

profissionais de diferentes áreas do saber para dialogar com a população durante as fases do 

projeto; 

 

37 - Realizar o monitoramento da qualidade do ar, durante a obra, por meio de instalação de 

estações semiautomáticas (Amostradores de Grandes Volumes - AGV), em local a ser validado 

pelo INEA, aptas a medir a concentração de Partículas Totais em Suspensão (PTS), Material 

particulado na fração de até 10µm (PM10), que funcionarão a cada 6 (seis) dias durante 24 

(vinte e quatro) horas, conforme o calendário anual de amostragens da rede semiautomática, 

disponibilizado no Portal Eletrônico do Instituto; 

 

37.1 - Os resultados do monitoramento da qualidade do ar deverão ser apresentados, por meio 

de relatórios mensais ao órgão ambiental, até o momento de sua desmobilização após 

autorização do INEA; 

 

37. 2 - Apresentar em até 15 dias sugestão de no mínimo 2 (dois) pontos de monitoramento da 

qualidade do ar, de forma a englobar toda a área impactada pela obra, devendo ser observado 

aglomerados urbanos passíveis de serem impactados; 

 

37.3 - Após aprovação do INEA, iniciar a operação das estações semiautomáticas da qualidade 

do ar em até 30 dias;  

 

38 -  Submeter ao INEA, em até 60 dias, a contar da data de emissão dessa licença, um Programa 

de Acompanhamento da Dinâmica Imobiliária na AID do empreendimento antes da 

implantação e após a operação pelo período mínimo de 12 (doze) anos; 

 

39 - Submeter ao INEA, em até 60 dias, a contar da data de emissão dessa licença,  um Programa 

de Melhoria da Infraestrutura Urbana da comunidade Zacarias acompanhado por uma equipe 

multidisciplinar de arquitetos, engenheiros, arqueólogos, historiadores e sociólogos, entre 

outros profissionais que se façam necessários, juntamente com os pescadores organizados 

através da Associação Comunitária de Cultura e Lazer dos Pescadores de Zacarias 

(ACCLAPEZ) e de outras associações legalmente reconhecidas, para que as intervenções sejam 

planejadas de modo participativo e que não alterem as características socioculturais e a 

ocupação espontânea da comunidade como forma de mitigar os impactos causados pela 

implantação do empreendimento; 
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40 - Submeter ao INEA, em até 60 dias, a contar da data de emissão dessa licença, um Programa 

de Apoio à Pesca de Galho a ser desenvolvido na sede da Associação Comunitária de Cultura 

e Lazer dos Pescadores de Zacarias - ACCLAPEZ, na área da restinga de Maricá, tombada 

como patrimônio histórico e cultural do estado do Rio de Janeiro (Alerj), e que colabore com 

recursos financeiros, infraestrutura e com apoio técnico para a formação de uma nova geração 

de pescadores através da formação profissional e visando a perpetuação e transmissão da cultura 

tradicional. Tal programa, além de ressaltar a valorização dessa atividade pesqueira genuína da 

comunidade de Zacarias, deverá buscar o reconhecimento legal desse patrimônio cultural e 

imaterial do de Maricá; 

 

41- Incluir a aldeia indígena Tekoa Ka’ Aguy Ovy Porã (Mata Verde Bonita) no Programa de 

Deslocamento de Moradores e Atividades Comunitárias, detalhando as etapas do processo de 

remoção dessa comunidade diretamente afetada pelo empreendimento e apresentando relatórios 

anuais de acompanhamento das ações; 

 

42 - Eliminar métodos de trabalho e ambientes propícios à proliferação de vetores (insetos e 

roedores nocivos), principalmente do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, 

febre amarela e chikungunya; 

 

43 - O engenheiro projetista é o responsável técnico pelo dimensionamento dos controles 

ambientais apresentados; 

 

44 -  Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da conclusão das obras dos sistema viário 

e estruturas localizadas na área de servidão, relatório com evidências da execução das 

intervenções em conformidade com o projeto apresentado e do atendimento às condicionantes 

estabelecidas na licença;  

 

45 – Atentar para que os serviços de lavagem, manutenção e abastecimento de máquinas e 

equipamentos, estejam sendo realizadas em local devidamente protegido por meios de 

mecanismos de controle ambiental ou em local devidamente licenciado; 

 

46 - Cumprir o Termo de Compromisso de Compensação Ambiental, nos termos previstos na 

Lei n. 6.572/2013, alterada pela Lei n. 7.061/2015 e na Resolução Conjunta SEA/INEA nº 638 

de 08/11/2016, a ser firmado antes da eventual emissão da Licença de Instalação, em 

atendimento ao disposto no artigo 36º da Lei federal n. 9.985, de 18.07.00, publicada no D.O.U. 

de 19.07.00; 

 

47 - Observar as recomendações do Parecer GEUC/SERVATO/APAMAR n° 04/2021, quando 

no requerimento das subsequentes autorizações ambientais específicas, assim como das 

licenças de instalação para a implantação plena do projeto;  
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48 - Delimitar com cercamento e/ou marcos demarcatórios e sinalizar com placas indicativas a 

área para onde está sendo proposta a criação de Reserva Particular do Patrimônio Natural - 

RPPN; 

 

49 - Garantir durante as obras a integridade das áreas brejosas e alagáveis mapeadas na área do 

empreendimento; 

 

50 - Manter, em trechos com existência de área alagável (vias pré-existentes), uma distância 

mínima de 5 metros entre a rede viária e a área alagável, e nas faixas mais próximas (limítrofes) 

não instalar rede viária, mas sim ciclovia/pedestres, com piso permeável; 

 

51 - Apresentar, 30 dias antes do início das obras da rede viária, as especificações dos materiais 

a serem utilizados na pavimentação das vias arteriais, coletoras, locais e internas, sendo 

preferível o uso de pisos drenantes que garantam o máximo de permeabilidade do solo; 

 

52 - Utilizar no paisagismo somente espécies nativas, típicas dos ecossistemas locais, sendo 

vedado o uso das espécies Thevetia Peruviana (Chapéu de Napoleão) e Alcea Rosea (Malva 

Rosa) e demais espécies exóticas; 

 

53 - Direcionar para baixo o projeto de iluminação a ser instalada nas áreas próximas às seções 

mais ambientalmente relevantes (fragmentos de floresta, áreas potenciais de travessias de 

animais, corredores ecológicos), evitando a iluminação desses segmentos e reduzindo o impacto 

da luz artificial; 

 

54 - Atentar para que as intervenções previstas que impliquem na demolição de edificações ou 

em espaços de uso comum da comunidade tradicional de Zacarias, ocorra somente se houver 

aquiescência da comunidade, devendo ser dada ciência à APA Maricá; 

 

55 - Incluir, no Plano de Incentivo à Pesquisa Científica, a ser apresentado quando no 

requerimento de autorização ambiental específico, as seguintes espécies prioritárias para 

pesquisas científicas: o lagarto-da-cauda-verde Glaucomastix littoralis, formiga saúva-preta 

Atta robusta, peixe-das-nuvens Leptolebias citrinipinis, a borboleta-da-praia Parides ascanius, 

rãnzinha-da-mata Chiasmocleis lacrimae e a cobra-de-duas-cabeças Leposternon scutigerum; 

 

56 - Incluir, no Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna Ameaçada, a ser 

apresentado quando no requerimento de autorização ambiental específico, a espécie de 

lagartixa-da-areia Liolaemus lutzae; 

 

57 - Manter os dados cadastrais atualizados, requerendo qualquer alteração, para análise e 

parecer; 
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58 - O INEA exigirá novas medidas de controle ambiental, sempre que julgar necessário.xxxx 

 

6. PRAZO DE VALIDADE 

 

Sugere-se que a Licença correspondente a este Parecer Técnico tenha prazo de 6 (anos) 

anos (2190 dias) de validade contando a partir da data de sua emissão. 

 

7. EQUIPE TÉCNICA INEA  

 

Breno Mauricio Pantoja da Silva - Engenheiro Ambiental - Id. 4437499-2 

Thiago Teles Alvaro - Geólogo -  Id. Func: 4459795-9; 

Ágatha Weinberg -  Engenheira Ambiental -  Id. 5035436-1; 

Fernanda Setta Duarte - Geóloga - Id: 5120494-0 

Mariana Sathler Mozart Gonzaga - Geóloga -  Id: 5119760-0 

Giselle Fundão de Menezes - Engenharia Civil - 4347792-5 

 

 


