
GOVERNO DO DISTR1TO FEDERAL

SEDUH
Secletaria 4. DaenokIento U,b.no e

	

Heo A..bI.te	
4 cIo°	 '

GDF
	 313 - I ok. 13 14. Qor. CA - IICoo A - d,Iio,. Cod, . ,	 - CMI) 02 312 031 COIICI:o0	

P40

AUTORIZAçAO N°. 010 12007 — SEDUH/DF

3" Via (ARQUIVO
0 Secretário de 1stado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Distrito Federal. no uso das

atribuicôes quc the conflre o arligo 6°. inciso XI. da Lei n.°. 041 de 13 de setembro de 1989 e tendo em vista o que
consta do arligo 40, inciso XII. do Decreto n°. 27.591. dc 1° de janeiro de 2007, vem pelo presente instrumcnto
AUTORIZAR ARUMINO FRANCISCO DA ROCHA, CPF n°: 145.396.831-87, a executar o PLANO DE
RECUPERAAO DE AREA DEGRADADA — PRAD, localizada na FAZENDA SOBRADINHO "SANSAO",
GLEBA 02, PROXIMA AO ENTRQCAMENTO DA VC-215 E A VC — 325 — RA — V — SOBRADINHO/DF,
referente ao Processo n°: 191 .000.29811995.

Condicionantes, Exigências e Restricöes.

Nome do proprietário: Arumino Francisco da Rocha
Nome do autorizado: Arumino Francisco da Rocha
Atividade licenciada: Recuperaçao de Area Degradada
Area a ser recuperada: 5,5 ha

1. Fica vetada a expioracao de cascalho na area que será recuperada;
2. Deverá ser fixada placa informando tipo de atividade, o nome do autorizado, n o da

autorizacao concedida, órgão licenciador, validade da autorizaçâo;
3. As atividades de recuperaçäo da area degradada pela exploraçäo mineral deverâo ser

cumpridas na integra, conforme PRAD apresentado. Todavia, a Fase 1 deverã
consistir no plantic de graminea conhecida popularmente como "capim Jaragua", ao
invés de consórcio de gramineas e leg uminosas apresentado;

4. Deverão ser mantidas e inalteradas as Areas de Preservaçao Permanente da
propnedade, guardando-se as devidas faixas de protecao, conforme estabelecidas na
resoiuçâo CONAMA n° 303/2002;

5. Devera ser realizado o plantio de espécies arbóreas nativas do cerrado, no sentido de
enriquecer o processo de recuperaçao da area degradada pela atividade mineradora;

6. 0 interessado deverá apresentar a esta SEDUH uma lista corn as espécies nativas
utilizadas na recuperacao da area ora degradada;

7. No local onde está sendo realizada a recuperaçâo deverá permanecer, corn o
responsávei, côpia da Autorização emitida e do Piano de Recuperaçâo de Area
Degradada - PRAD;

8. Todas as medidas contidas no PRAD deverão ser executadas em sua totalidade;
9. Deverá ser apresentado urn cronograma fisico das atividades que serão executadas;
10.Ao término das atividades o interessado deverá apresentar urn relatôrio contendo as

atividades executadas e espécies plantadas durante a recuperacao da area;
11. Toda e qualquer alteração, deverá ser solicitada/requerida a esta SEDUH;
12.Outras CONDICIONANTES, EXIGENCIAS e RESTRIçOES poderao serestabelecidas

por esta Secretaria a qualquer tempo.

Essa autorizaçao tern validade de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, a partir
da data da assinatura deste documento.
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Observaçöes

1. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente poderá, a qualquer

tempo, suspender ou cassar esta Autorização, caso näo sejam observadas as condicionantes,

exigências e restricOes contidas na mesma;

2. 0 interessado autorizado será o responsável pela adocao de medidas e cuidados necessários

A prevenco e reparaco de danos ao meio ambiente;

3. Deverá ser mantida uma via desta Autorizaço, no local do empreendimento/atividade.

Brasilia, 16 de	 A_-C&..	 de 2007.

I	 CASSIO TAN IGUCHI
Secretário d stado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
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