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LrcENÇA AIIBIENTAL UNICA DE SUPRESSAO VEGETALN." 157t2022

INTERESSADo: Mineração Taboca S.A.

ENDEREÇo eARA coRRrsporoÊxcr.l: Av. Humberto Calderaro Filho, no 455, Cristal
Tower, Salas 104,105 e í06, Adrianópolis, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 34.019.992/0016-05 llscruÇÃo Esrrourr-:

Foxr: (92) 656-6190 L.rN'11012022t

REcTSTRoNoIPAAM:1017.23'119 PRocrssoN.':0968/T/16

Ánnr r srn supRrMrDA: 38,7717ha

DADos Do ltltóvtl-rtnnnrxo:
LocrlrzrçÃo: Complexo Polimetálico do Pitinga encontra-se localizado no Município
de Presidente Figueiredo-AM, em um Ramal Leste-Oeste da Rodovia Federal BR-
174,km 248, MD (sentido MAO-BVB) que liga Manaus-AM a Boa Vista - RR.

Coon»nxlols Gnocntincls ol Ánpl oB vEcErAÇÃo A sER supRrMtDAl

VÉRrrcE LATITUDE
v-l 00044'37,30137" S 60006'55,11016" w

Frulrolor: Autorizar a supressão vegetal para necessidade de ajuste da área de
disposição de pilha de minério de baixo teor e da pilha esteril do setor de rocha sá,
em uma área total de 38,7717ha.

PRAzo DE VÀLTDADE DA LtcENÇÁ: 01 Ano.

Manaus-AM, 3 9,M

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

""-
mil n Soulo C. Junior

Ge , no exercício da Diretoria Técnica
André uTs N reiros CEuvas '

I)i r.l dico, n xercício da Presidência

IMPORTANTE:
. Ficr etpre$rmortc proibido o trrnsportc do mrtcrill, rcm o Documento dc OrigcD Florcatrl - DOF
. O uso iregular desta LAU implica na sua invalidaçâo, bem como nas sançôes previstas na legislação;
. Este Documento nâo contém emcndas ou Íasurasi
. Este Documento deve permaneccr no local da exploÍaçâo pam cfeito de fiscalização (ftente c verso)
. O volum€ autorizado não quita volume pendcnte de reposição florestâl;
. Os dados técniços do projeto são de inteira responsabilidadc do responsável técnico

IPAAM
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do^Earotrla

lPAAtvl

FLNIdAí
AS§.-.ss-

Av. MaÍio Ypiranga Montêiro, 3280 - Parque 10 de Novembro
Fone: (92) 2'123Â721 12123-6731 121234778
Manaus - AM - CEP: 69.050-030
web: www.ipaam.am.gov,br

LoNGITUDE



RESTRIÇOES E/OU CONDICIONANTES DE VALIDADE DESTA LICENÇA: LAU-SV N." 151t2022

l. O pedido de licenciamênto e a respççtiva concessAo da mesma, só tcrá validadc quando publicada Diário Oficial do
Estado, periódico regional local ou local de grandc çirculaçâo, em meio eletÍôÍlico de comunicação mantido pelo
IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e CâÍnaÍÀs Municipais, confoÍÍne art.24, da Lei n.3.785 de 24 de julho de
2012|

2. A solicitâção da renovaçâo da Licença Ambicntal Única devcrá ser rcquerida num prazo minimo de l20 dias, antes
do vercimento, coÍtforme art.23, da tri no.3.785 de 24 dejulho de 2012;

3. Toda e qualquer modificasão introduzida no pmjeto após E emissâo da Licença implicâÍá na sua autoÍiática
invalida{âo, devendo s€r solicilâda nova Licença, com ônus pam o intercssado;

4. Esta Licença é válida apenas para a localização, úivid8de e Íinalidade constante na mesmq devendo o intercssado
rEquerer ao IPAAM Írova LiceDça qualdo houver mudaÍrça de qualquer um destes itens;

5. Esta Lic€nça nil,o dispensa e nem subíitui nenhum documento exigido pela Legislasâo Federal, Estadual e Municipal;
6, A plcsentc Autorização de Supressâo Vegelsl : ASV está sendo concedida com base nas iúormaçõ€s constantes no

processo ao 096t/T/16;
7. Para o lrans?oíe e a comercializaçâo dc. produos c subprodutos florestais oriundos dcsta Autorização dc Supresso

Vegetal - ASV, o empreendedor/detentor da ASV devcú solicitar a Autorizasão de Utilizaçào de Matéria Prina
Florestsl - AUMPF junto ao IPAAM, o que corÍesponde uma posterior inserção de novo pedidojunto ao SINAFLOR;

8. Proreger a fauna conforme esúbelecido nas Leis n.o 5.197/67;
9. Fica proibida a comeÍcializâçâo e o tra$pone do material lenhoso oriundo do cone das espécies protcgidas na forma

da tri;
10. Realizar durante o período de supresso vegetal âs medidas prevcntivas e mitigadoÉs dos impactos relacionados fauna

silveste;
ll. Manter integral as /iÍeâs de PÍeservação Pemranente, conforme estabelecido a LÉi n.' 12.651112 e 12.72712012,

12. hoteger o solo e os cursos d'água da contamiüsão por subslâncias tóxicas (combustíveis. óleos, gaxas, iiseticidas,
agrotóxicoa tintas e outros):

13. Em caso de solicitação de renovação, apresentaÍ r€lalório de exploÍação florestsl constando a planilha de volume de
material leúoso já suprimido e a ser suprimido, conforme autorizaçâo em Lic€nsa Ambiental Unica - LAU de
Autorização de Supressão Vegetal - ASV;

14. Fica proibida a interrupção dos cursos d'água. quando da conslruçâo das vias de acesso para traÍIs?osiçâo na áÍeq
15. Em câso de doação da leúa ora autorizadÀ obriga!óÍia à homologação do pátio;

16. Esta Licença Ambicntal Única - LAU de Autorizâção d€ Suprcssão Vegetâl - ASV autoriza somente a cxúaçáo das
cspécies e volumetria lisladas;

17. Fica exprc*xmente proibido o corte da andiroba (Carapa guianensis: Carapa paraense) e copaiba (Copaifera
Eapeáfolia haynq Copaifera reticulara; Copaifera multijuga), de acordo com o Decreto Estâdual n 25.044/05i

18. Não sâo passlveis dc exploraçâo para Íins madeireiros a Castanhêira (Benholletia excelsa) e a Seringueira (Hevea
spp.), em florEstas naturais, primitivas ou regeneradas, conforme €slabelece o Decr€to Federal n' 5-975/06;

19. À supressão vegetal de 04 indivíduos de Itaiba(Mezaloums íta!âo), 05 indivíduos de h^íbaf. pel]ud,(Mezalaurus

dr*ai), 04 indivÍduos deTa;tJÍi (Couratari tauarr), 04 indivÍduos de Ucuiba(l/irola suinamercis) e0l indivlduo de

'violcta(Pehogne€rcelsa),espéciesprotegidas,naformadaLei,estâodiretamçntecondicionadasàCompensasão
Florestal, por meio da comprova{ão c plantio e estabclecimento/acompanhamento das mudas na proporção dÊ 8:l
para cada indivíduo supÍimido. Comprovado nos autos cm t€lÀ via relatôrio circunstanciado no prazo de validâde da
,Licença, contendo registros fotogúficos, çoordenadâs geográficas da área de reposição e/ou salvsnonto e assinatura

do técnico vel.

20. O exscutor deve apresenrar relatório de execuçâo da supressão da vegetaçâo com a.respectiva ART db profissional

habilitado çontendo as seguintes infomaçõçs: númêro de indivlduos r€tirados, volumc cm m', comprovação da

destinação do mateÍial vegetal, coordenadas geogúficas, rcgistro fotogÍáIico e outras informaçôcs p€Ítincntcs no
prazo de validade da licença

21. Este aulorização para supressâo vegetal é para uma áÍca correspondente à 38,7717hr.
22- Não é permitida a realização ds queimada na área objeto dcsts auiorizaçâo

Nome Dopular N' dc indivíduos No de individuos a compensarNome cientifico
SeÍinga 0'7 56Hevea guianensís

0l 24Carapa püianensis Andiroba


