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LICENÇA AMBTENTAL UNrCA DE SUPRESSÃO VECBULN.'102t2022

INTEREssADo: Eneva S.A.

ENDEREÇo pÀRl connrsponoÊrcr,r: Margem direita da Estrada daYárzea, s/n", km í2,
Silves-AM.

CNPJ/CPF: 04.423.56710012-84 INscRrÇÂo Esrrourr-:

Fonr: (92) 99264-6597 FAx3

Recrsrno xo IPAAM: 1019.01í 8

Ánr,l r srn supRrMrDAs 5,90 ha PRocESso N.': 383112022-04

DADOS DO IMÓVEL/TERRENO:

LocALrzAÇÃo: O Poço Exploratório EXT-ANEBÁ-1, está localizado no Bloco
Exploratório AM-T-84, no Município de Silves-AM, a aproximadamente 270 km da
Capital Manaus-AM.

Coordenadas Geográficas:

Lonqitude Latitude

v0í -02'50'44,84860', -58"32', 1 4 ,26627

FTNALTDADE: Autorizar a supressão vegetal consiste na necessidade de Perfuração do
Poço Exploratório de Gás Natural EXT-ANEBA-í e seu respectivo acesso, localizado
no Bloco AM-T-84, Município de Silves-AM. A área total e de 5,90ha.

VoLUME AuroRrz,r»o: 3338,0865 (st) de madeira em lênha

PRAZODE VALIDADE DESTAAUTORIZAÇÃO: OI ANO

Manaus-AM, 23IÂl 20[

C.4
Wa do Nascimento .luliano Marcos nte de Souza

D Técnica Dire
I M PORTANTE:

. Ficr arpÍarlrmarta pÍoibido o tÍantportc do Dlt.ri.l, t.m o lroc[íra.to da Origam Florartal- DOF

. O uso iÍÍegular dest! LÀU implicâ ns sua itrvalidaçâo, b€m como nas sançô6 previstas na legislação;

. Este Documeoto úo contém emendas ou ÍasuÍas;

. Este Documento devc perman€ceÍ no local da eploração pard efeilo de fisrâlizaçio (frente c veÍso)

. O volume aulorizado não quit! volume pend€nte de reposiçao Ílorestsl;

. Os dados técnicos do projeto sâo de intein responsâbilidadc do rcsporsável lécnico

IPAAM
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RESTRIÇÕES E/OU CONDICIONANTES DE VALIDADE DESTA LICENÇA: LAU-SV N.' IO2I2O22

L O pedido de licenciamento e a respectivâ concessão da mesma, só terá validade quando publicada Diário
Oficial do Estado, periódico regional local ou local de grande circulação, em meio eletrônico de
comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos murais das PÍefeituras e Câmaras Municipais, conforme
aÍa.24, da Lei n.3.785 de 24 de julho de 2012;

2. A solicitaçâo da renovação da Licença Ambiental Única deverá ser requerida num prazo mínimo de 120

dias, antes do vencimento, conforme art.23, da Lei n'.3.785 de 24 dejulho de 2012;
3. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissão da Licença implicará na sua

automática invalidação, devendo ser solicitada nova Licença, com ônus para o interessado;
4. Esta Licenç_a é válida apenas para a loczlizzção, atividade e finalidade constante na mesma, devendo o

interessado requerer ao IPÂAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um destes itens;
5. Esta Licençâ não dispensa e nem substitui nenhum documento exigido pela Legislação Federal, Estadual

e Municipal;
6. A presente Autorização de Supressão Vegetal - ASV está sendo concedida com base nas informações

constantes no processo n" 3831/2022-04.
7. Para o transporte e a comercialização de produtos e subprodutos florestais oriundos desta Autorização de

Supresso Vegetal - ASV,p empreendedor/detentor da ASV deverá solicitar a Autorizçâo de Utilizaçâo
de Matéria Prima Floreúl - AUMPF junto ao IPAAM, o que corresponde uma posterior inserçâo de

novo pedidojunto ao SINAFLOR;
8. Proteger a fauna conforme estabelecido nas Leis n. 5.197/67;
9. Fica proibida a comercialização e o transporte do material lenhoso oriundo do coÍe das espécies

protegidas na forma da Lei:
10. Realizar duÍante o perÍodo de supressão vegetal as medidas preventivas e mitigadoras dos impactos

relacionados fauna silvestre;
ll. ManteÍ integral as Áreas de Preservação Permanente, conforrne estabelecido a[rJn" l?.651112 e

12.727 /2012;
12. Proteger o solo e os cunos d'água da contaminação por substâncias tóxicas (combustíveis, óleos, graxas,

inseticidas, agrotóxicos, tintas e outros);
13. Em caso de solicitação de renovaçâo, apresentar relatóiio de exploraçâo florÇstal constando a planilha de

volume de material leúoso já suprimido e a ser suprimido, conforme autorização em Licença Ambiental
Única - LAU de Autorização de Supressão vegetal - ASV;

14. Fica proibida a interrupção dos cursos d'águ4 quando da construção das vias de acesso para transposição
na área;

15. Em caso de doação da leúa ora autorizadq obrigatória à homologaçâo do pâtio;
16. Esta Licença Ambiental Única - LAU de Autorização de Supressâo Vegetal - ASV autoriza somente a

extraçâo das espécies ovolumetria listadas;
17. Fica expressarnent€ proibido o corte dâ andiroba (Carapa guianensis; Carapa paraense) e copaÍba

(Copaifera rapezifolia hayne; Copaifera reticulata; Copaifera multijuga), de acordo com o Decreto
Estadual n 25.044/05;

18. Não são passíveis de exploração para fins madeireiros a Castalheira (Benholletia excelsa) e a Seringueira
(Hevea spp.), em florestas naturais, primitivas ou regeneradas, conforme estabelece o Decreto Federal no

5.g',t5106i
19. O executor deve apresentar relatório de execução da supressão dâ vegetação com a respectiva ART do

profissional habilitado contendo as seguintes informações: número de indivlduos retirados, volume em

m', comprovação da destinação do material vegetal, coordenadas geogrâficas, regisEo fotográfico e

outras informações peÍinentes no prazo de validade da licenç4
20. Esta autorização pâra supressão vegetal é para uma área correspondente a 5,90hr;
21. Não é permitida a realização de queimada na área objeto desta autorizaçâo;
22. Atendcr, no prrza de 20 dias, as solicitações resultantes da análise do Cadastro Ambiental Rural - CAR

do imóvel.


