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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

LICENÇA INSTALAÇÃO N° 1219/2018

A

PRESIDENTE

DO

INSTITUTO

BRASILEIRO

DO

MEIO

AMBIENTE

E

DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, nomeada por Decreto de 02 de junho de
2016. publicado no Diário Oficial da União de 03 de junho de 2016, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 23, parágrafo único, inciso V do Decreto n° 8.973, de 24 de janeiro de 2017, que
aprovou a Estrutura Regimental do IBAMA, e entrou em vigor no dia 21 de fevereiro de 2017;
RESOLVE:

Expedir a presente Licença de Instalação à:

EMPRESA: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
CNPJ: 04.892.707/0001-00

CTF: 671.360

ENDEREÇO: SAN — Quadra 03, Bloco N/O - Ed. Núcleo dos Transportes - 4oandar
CEP: 70040-902

CIDADE: Brasília

TELEFONE: (061) 3315.4165

UF: DF

FAX: ( 061) 3315.4083

REGISTRO NO IBAMA: N° 02001.005969/2005-13

Referente a instalação das obras de implantação e pavimentação da Rodovia BR 135/BA/MG Trecho entre Barreiras/B A (km 179,9) e Manga/MG (km 87,7).

Esta Licença de Instalação é válida pelo período de 06 (seis) anos, a partir desta data, observadas as
condições discriminadas neste documento e nos demais anexos constantes do processo
02001.005969/2005-13 que, embora não transcritos, são partes integrantes deste licenciamento.
A validade desta licença está condicionada ao fiel cumprimento das condicionantes constantes no
verso deste documento.

Brasília - DF,
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SUELY ARAÚJO
Presidente do IBAMA

CONDIÇÕES DE VALIDADE DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO N° 1219/2018
1 - Condições Gerais:

1.1. A concessão dessa Licença de Instalação deverá ser publicada conforme o disposto no Art. 10,
§ Io, da Lei n° 6.938/81 e na resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA n°
006/86. sendo que as cópias das publicações deverão ser encaminhadas ao IBAMA.
1.2. Alterações nas características do empreendimento que possam implicar em impactos
socioambientais diferenciados àqueles previstos no EIA ou no PBA deverão ser precedidos de
anuência da Diretoria de Licenciamento Ambiental.

1.3. A implantação de estruturas não contempladas nesta licença dependerá de anuência da
Diretoria de Licenciamento Ambiental.

1.4. O IBAMA deverá ser comunicado, imediatamente, em caso de ocorrência de qualquer acidente

que venha causa dano ambiental por meio do Sistema Nacional de Emergências Ambientais
(Siema), de acordo com a Instrução Normativa n°15/2014.

1.5. O IBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as medidas de
controle e adequação, suspender ou cancelar esta licença, quando ocorrer: Violação ou inadequação

de quaisquer condicionantes ou normas legais; Omissão ou falsa descrição de informações
relevantes, que subsidiaram a expedição da licença; Superveniência de graves riscos ambientais e de
saúde.

1.6. Essa licença não autoriza a supressão de vegetação.

1.7. A presente licença não substitui alvarás, autorizações, licenças, outorgas, obrigações e outros
atos autorizativos exigidos por legislação específica, tampouco exime o empreendedor do
cumprimento de outras normas em vigor.

1.8. Perante o IBAMA o titular dessa licença é o único responsável pelo atendimento das
condicionantes estabelecidas.

1.9. O empreendedor deverá portar cópia desta Licença Ambiental e do projeto executivo aprovado
pelo IBAMA junto ao local de implantação do empreendimento.

1.10. A renovação dessa licença deverá ser requerida no prazo máximo de até 120 (cento e vinte)
dias antes de expirada a sua vigência.

2 - Condições Específicas:
2.1. Esta licença não autoriza obras na Ponte sobre o Rio Corrente.
2.2. Esta licença não autoriza obras nos trechos entre o km 207,00 a 226,00 e km 320,00 a 323,00.
2.3. Estão bloqueadas as obras no trecho entre o km 341,13 a 369,3 e 370,46 a 378,32 até
manifestação final do IPHAN.

2.2. Esta licença não autoriza aumento da capacidade da rodovia como: duplicação e terceira faixa.
2.3. Comunicar ao IBAMA Sede e à Superintendência do IBAMA nos Estados interceptados pelo
empreendimento o início, as paralisações e o final das obras.
2.4. Atender aos termos do Ofício n° 238/2018/CNA/DEPAM-IPHAN, de 04/06/2018.

2.5. Executar os seguintes Planos, Programas e Subprogramas Ambientais:
2.5.1. Programa de Gestão e Supervisão Ambiental - PGSA

V.2.5.2. Plano Ambiental da Construção - PAC.
2.5.2.1. Subprograma de Gerenciamento de Resíduos e Efluentes Líquidos.
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2.5.2.2. Subprograma de Controle de Material Particulado. Gases. Ruídos e Vibrações.
2.5.2.3. Subprograma de Prevenção. Controle e Monitoramento de Processos Erosivos.
2.5.2.4. Subprograma de Controle Ambiental Caso Ocorra Paralisação Temporária das
Obras por mais de 45 dias.
2.5.3. Programa de Gerenciamento de Risco - PGR e Plano de Ação de Emergência - PAE.
2.5.4. Programa de Controle. Monitoramento e Mitigação de Impactos nos Recursos.
2.5.5. Programa de Proteção à Flora.
2.5.5.1. Subprograma de Monitoramento e Controle da Supressão de Vegetação.
2.5.5.2. Subprograma de Salvamento de Germoplasma.
2.5.5.3. Subprograma de Plantio Compensatório.
2.5.6. Programa de Proteção à Fauna.
2.5.6.1. Subprograma de Monitoramento e Mitigação dos Atropelamentos de Fauna.
2.5.6.2. Subprograma de Afugentamento e Salvamento da Fauna Silvestre.
2.5.6.3. Subprograma de Monitoramento de Fauna.

2.5.6.4. Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna e Macroinvertebrados Bentônicos.

2.5.7. Programa de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD.
2.5.8. Programa de Levantamento, Tratamento e Recuperação de Passivos Ambientais.
2.5.9. Programa de Comunicação Social - PCS.
2.5.10. Programa de Educação Ambiental - PEA.
2.5.11. Programa de Controle, Monitoramento e Mitigação de Impactos ao Sistema Cárstico e
Dolinas.

2.5.11.1. Subprograma de Medidas Mitigadoras para o Resguardo do Patrimônio
Espeleológico.

2.5.11.2. Subprograma de Monitoramento para Avaliação de Possíveis Sismos Induzidos.
2.6. Apresentar relatórios semestrais contendo minimamente as informações conforme estrutura
recomendada no Parecer Técnico n° 35/2018-COTRA/CGLIN/DILIC.

2.7. Apresentar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o final das obras, Relatório Final com
a descrição das obras realizadas e das atividades e medidas de controle ambiental executadas no
âmbito do PBA.

2.8. Fica proibida a instalação de canteiros de obras e jazidas, bem como. a deposição e

armazenamento de material excedente ou contaminante. ainda que provisoriamente, em Áreas de
Preservação Permanente - APPs. áreas úmidas e/ou ecologicamente sensíveis.

2.9. Caso sejam observadas quaisquer feições cársticas ou presença de dolinamentos ou lapiás, na
área diretamente afetada pelo empreendimento, as atividades de engenharia devem ser paralisadas
imediatamente e tais ocorrências comunicadas imediatamente ao Ibama.

2.10. Apresentar, no prazo de 120 dias. os projetos de plantio compensatório que integram o escopo
do Subprograma de Plantio Compensatório conforme orientações expostas no Parecer 27/2018 (SEI
n° 1870195).

2.11. Apresentar, no prazo de 120 dias, o Estudo de Análise de Risco e Plano de Ação e
Gerenciamento de Risco e Emergências Ambientais, previstos para fase de operação do
empreendimento conforme exposto no Parecer 27/2018 (SEI n° 1870195).
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