
Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais
Escritório Regional do IAP de Guarapuava

Autorização de Exploração - Uso Alternativo do Solo
Número da Autorização Registro Sinaflor Validade

2041.5.2020.29478 24103596  31/08/2020 a  31/08/2022
CPF/CNPJ do DetentorDetentor da autorização

TAGUA ENERGIA LTDA 14.092.532/0001-00
Autorização vinculada

Não se aplica

Não se aplica.
Outros municípios associados

Responsáveis Técnicos
Nome Atividade Cons. Classe ART

PAULO EVARISTO ZONIN Elaborador/Executor 115934-7 1720203318858

Dados dos imóveis rurais
Não se aplica.

Produto Indivíduos Volume por Ha Volume total Unidade
Não se aplica 19,3763 1,5501 stLenha(st)

Detalhamento da volumetria autorizada
Produtos sem indicação de espécie

Lenha(st) / 1,5501 st

Condicionantes
Gerais

1.1 É ônus do projetista, do responsável técnico da operação do empreendimento o monitoramento ambiental, com cumprimento na
integra dos projetos e planos apresentados, devendo ser apresentada a qualquer momento em que for solicitada por este Instituto, a
ART ¿ Anotação de Responsabilidade Técnica do responsável técnico pelo empreendimento, conforme determina a Lei Estadual
16.346/09.
1.10 A presente Licença em conformidade com o que consta na Resolução CONAMA N°237/97, poderá ser suspensa ou cancelada, na
ocorrência de violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissão ou falsa descrição de informações
relevantes que subsidiaram a sua emissão, bem como na superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

1.11 O prazo de validade desta Autorização Florestal é de 24 meses.
1.2 A supressão da vegetação deverá ser restrita ao que constam os documentos do processo de Autorização Florestal e limita-se
exclusivamente a retirada de 0,08 hectares de vegetação nativa nas coordenadas 7.176.572 m S e 421.172 m E.

1.3 Na execução de Autorização Florestal deve ser dada destinação correta e imediata de matéria prima florestal, tanto comercial como
aquela que não tem valor econômico.
1.4 Este IAT não se responsabiliza pelas questões de segurança da retirada das árvores, que são de inteira responsabilidade do
requerente, bem como da regularidade legal da destinação posterior da madeira retirada.
1.5 O material lenhoso somente poderá ser transportado com o respectivo DOF.
1.6 Não poderão ser localizados pátios de depósito de lenha ou toras dentro das áreas de preservação permanente.
1.7 Quaisquer ampliações e/ou alterações que venham a ocorrer no empreendimento e atividade, em conformidade com o estabelecido
pelo art. 74 da Resolução CEMA 105/2019 deverão ser objetos de novos licenciamentos.
1.8 A concessão desta licença não impedirá exigências futuras, decorrentes do avanço tecnológico ou da modificação das condições
ambientais.
1.9 O não cumprimento à legislação ambiental vigente sujeitará a empresa e/ou seus representantes às sanções previstas na Lei
Federal 9.605/98, regulamentada pelo Decreto 6514/2008.

Município de referência Coordenadas de referência
GUARAPUAVA / PR -25,526015658 | -51,784300887

Área autorizada
0,0800 Ha

Volumetria autorizada
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Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais
Escritório Regional do IAP de Guarapuava

Documento assinado eletronicamente por Jorge Luiz Carollo Teixeira, Gerente Autorizador - Escritório Regional do IAP de Guarapuava,
em 31 de Agosto de 2020, com fundamento no art. 6°, § 1° do Decreto n° 8.539 de 8 de Outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
https://sinaflor2.ibama.gov.br/sinaflor2autorizacao/qrcode/20415202029478

Ação Data do Protocolo
Autorização Emitida  31/08/2020 - 08:45:29

Histórico
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