SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

LICENÇA DE INSTALAÇÃO N"825/2011
(RENOVAÇÃO)
O PRESIDENTE 00 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, nomeado por Decreto de 16 de maio,
publicado no Diário Oficial da União de 17 de maio de 2012, no uso das atribuições que lhe
conferem o art.22". parágrafo único, inciso V do Decreto n" 6.099. de 26 de abril de 2007, que
aprovou a Estrutura Regimental do IBAMA. publicado no Diário Oficial da União de 27 de abril
de 2007: RESOLVE:

Expedir a presente I,ícença de Instalação ao;
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
CNPJ: 04.892.707/0001 -00

ÇADASTRO TÉCNICO FEDERAL l IBAiMA: 671360
ENDEREÇO:SAN Quadra 3, Lote A - Edifício Núcleo dos Transportes
CEP: 70.040-902

CIDADE: Brasília

TELEFONE:(61)3315-4185

ÜF: DF

FAX:(61)3315-4083

REGISTRO NO IBAMA:Processo N° 02001.005186/2000-17

Relativa às obras de pavimentação e implantação de Obras de Artes Correntes e Especiais da
BR-230/PA, no trecho entre a Divisa PA-TO e o município de Rurópolis/PA, km 0,00 ao km
984,00. totalizando 984 km de extensão.

Esta Eicença de Instalação é válida até 26 de setembro de 2017, observadas as condições
discriminadas neste documento e nos demais anexos constantes do processo que, embora não
transcritos, são partes integrantes deste licenciamento.

Brasília, DF,
Data da assinatura:

50 MH 2015
VOLNEVf ZAl^DI JÚNIOR
Pres depfe.do

IBAMA
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CONDIClON antes DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO N"825/2011 (R..ov.çâ„)
(Continuação)
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°

execução, se identificado que as medidas previstas em projeto e executa -
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deposição do material excedente deverá sei apresentada.
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de Preservação Permanente, áreas úmidas c outras ecologicamente sensíveis,

dt Em tn/lLis ns casos, apresentar análise tccnica do projeto, por lote de obras empara cada
ADME contendo' medidas preventivas adotadas c adequadas de proteção de Uiudes,
sistema' de drenaoem de águas superficiais e demais ações de miiigaçao de impactos,
inclusive temporáfas para o período de chuvas durante as obras; registros
poligonais "correferenciadas e quilometragem dc referencia, com os limites / - •

Sxfde d^ínio. das APPs, árL úmidas e outras ecologicamente scms.veis limítrofes,
em escala apropriada.
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CONDICONANTES da licença de instalação N- 825,20,,
(tominuação)
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CONDICIONANTES DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO N"825/2011 (Rraov.ção)
(Continuação)

1 Programa de Apoio 1 écnico às Prefeituras
2. Programa de Educação Ambiental
3. Proíirama de Comunicação Social

^

.

4 Programa de Desapropriação. Indenização e Reposição de Imóveis

5. Programa de Resgate. Monitoramento Arqueológico e bducaçao I

6. Programa de Apoio ao Controle de Estradas Secundarias e Ramais - PROFAIXA
7. Programa de Proteção a Flora

7.1. Subprograma de Controle da Supressão da Vegetação

7.2. Subprograma de Resgate de Flora e Coleta de Gerinoplasma
8. Projeto de Plantio Compensatório
9. Programa de Proteção a Fauna

9.1. Subprograma de .Afugentamento e Salvamento de Fauna.
9.2. Subprograma de Monitoramento dos Atropelamentos de Fauna.
9.3. Subprograma de Monitoramento das Passagens de Fauna.
9.4. Subprograma de Monitoramento da Fauna

9.5. Subprograma de Manejo e Conservação da Fauna Ameaçada.
9.6 Subprograma de Conectividade de Fragmentos
10. Programa Ambiental de Construção - P.AC

10 1 Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Liqudos
10.2. Subprograma de Segurança e Saúde dos Trabalhadores e de Treinamento
Capacitação da Mão de Obra

10 3. Subprogratna de Combate a Incêndios

í

10.4. Subprograma de Instalação, Operação e Desmobilizaçào de Acampamentos e Áreas

Industriais

11. Programa de Monitoramento da Qualidade de Agua

12. Programa de Recuperação de Áreas Degradadas-PRAD
13. Programa de Gestão Ambiental

19 As adequações aos programas ambientais do Plano Básico Ambiental ~
recomendadas
pertinentes, deverão ser incorporadas e consolidadas em uma versão definitiva do PBA, ser
apresentada em meio digital ao IBAMA para aprovação final antes da apresentação dos provimos

íelo Parecer Técnico n°%2001.004649/2014-29-COTRA/IBAM A e
relatórios semestrais a serem elaborados.
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