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GOVEPTaO DO ESr t O

LrcENÇA AMBIENTAL ÚNICA DE SUPRESSÃO VSCnrlLN.'249t2022

INTEREssADo: Amazonas Distribuidora de Energia S.A.

ENDEREÇo rARA coRREsposoÊrcrr: Av. Sete de Setembro, 2414, Cachoeirinha,
Manaus-AM,

CNPJ/CPF: 02.341 .46710001-20 INScRTÇÀo Esrlorul: 04.215.609-2

Foxo: (92) 3198-3741 Ll:13312022

REcrsrRo No IPAAM: 1019.2405 Srxlrlon: 21301025

Ánrr,,r srn srrpRrMrDA: 25,6 ha PRocEsso N.": 0294.2019

DADOS DO IMÓVEL/TERRENO:

Loc,rr-rzrçÀo: Rodovia AM 363, Município de Silves-AM.

FTNALTDADE: Autorizar a supressão da vegetação para a implantaçáo da Linha de
Transmíssão Silves l/Silves ll com área correspondente a 25,6 ha de um total de 26,7
ha, localizada entre o município de Silves/AM

CooRDENADAS Geocn,irrcls nl Ánel on vrcrrAÇÃo A sERsupRrMrDA:

Potrtos l-ongiludr l,rtitudc Ponto3 Longitude LrÍitud.
580r6 36.22-W 2%2 16.E2-S v-l I 5t'14'2.45"W 2042'26.64"5

v-2 58.16 40.ór "W 2.42- 36.24-S v- l2 58.13'26.69"W 2.42 29.41"S
v-3 5t't6"42.27"W 242'.32,225 v-13 5t"13't t.37'w 2'42'37.48'S

58'16'39.79'W 2'42 28.97.5 v- 14 5t'124t.2E"W 2'42'51.49'S
v-5 58"tó'2.62-W 2.42 5 l3-S v- l5 5t"12'36.54"W 2",12 50.77..S

58.t5'44 64"W 2%t'50.25"S v-t6 5At2'15.30"W 2042 50.54-S
5E.15 2E.53-W 2"4r',52.t7'S v-t7 58'l l'52 89-W 2.42',4E.99-S

v-8 58"r5',t0.43"W 2%1 59.9t-S V-IE 5t'l I'4r.r8"w 242'4E.76"5
58.r4'4r.18"W 2.42 E.46"S v-19 58'l1 39.73"W 2.42 50.49'S

v-10 5E.r4'25.E5"W 2.42'6.85-S

Manaus-AM, 9.1 DEZ ru,
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IMPORTANTE:
. Fic. Grpr.$ao..l. proibido o transporta do ú.t ri.t, !.trr o DocoD.lto da Ofigro Flort3t.l - DOF
. O uso iÍÍegulsr desla LAU implici na suâ invalidâçào. bêm como nas sanções previstss nr legislaçàoi
. Estc Documeíto não conlém emendas ou r'ôsums;
. Este Docum€nto deve permaD€ceÍ no locxl ds exploÍsção para efciio de fiscá]iuç1o (fiente e veÍso)
. O volum€ âutorizádo não quit volume pendentc de reposiçâo florestal;
. Os dados técnicos do projêto são de inteira Íesponsabilidâde do Íe,sponsável técnico
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ExpLoRAÇÃo DE VoLUME: 306,59 (st) Lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORJZAÇÃO: 0l Ano

IPAAM



RESTRIÇÓES E/OU CONDICIONANTES DE VALIDADE DESTA LTCENÇA: LAU-UAS N.'24912022
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O pedido dc licenciamento e a rç+ççtiva canc€ssão ds mcsm4 só reá validade quando publicada Diário Oficial do
Estado, periódico rcgiona! local ou locâl de grônde circulâção, em meio eletrônico dc comunicação mantido pelo
IPAÁM, ou nos murais des PÍefeiturÀs e CâÍnaras Municipais, coDforme aÍt.24, da L€i n.3,785 d§ 24 de julho dê
2012;
A soliçitação da renovâçâo da Liccnça Ambientd Única deverá ser Íequerida num prazo mlnimo dc 120 dias, atrtes

do vencimento, conform e aÍt23, d^ Lei a' .3.7 85 de 24 de julho de 2012;
Toda e qualquer modilicasâo intÍoduzida no projelo após a emissão da Lic«rça implicará na sua automática
invalidaçâo, devendo ser solicitada nova Licença, com ônus parâ o intercssado;
Esta Licença é válida apenas parâ a localizaçâo, stividade e finalidade comtante na mesm& devendo o interessado
requeÍer ao IPAAM nova Lic€nça quando houver mudança dc quàlquer um destes itens;
Esta Licença não dispenss e nem substitui ncúum documento cxigiido pela Legislaçfu FedeÍal, Estadüal e Muicipal;
A presenre Autorizaçâo de Supressâo Vegctal - ASV esú sendo concedida com base nas informações coDstaotcs no
processo n" 0294.2019.
Para o tra$pone e a comercializaçâo de produtos e subprodutos florçstais oriundos dcsra LAU de Supressão

Vegetal (modalidade Uso Altematiyo do Solo), o cmprccndedoÍ/detcntor da UAS dcvcrl lolicitrr o DocuECtrto

de OrigcD Flore3td junto ao IPÂAM.
Fica proibida a comercialização e o transpoÍte do material lenhoso oriundo do cone das espécies protegidas na

forma da Lci;
Manter integral as Áreas de Preservação Permalcntc, conforme estabelçcido a Lei n.o 12.65l/12 e 12J2712012;

PÍokgcr o solo c os cursos d'água da contaminaçâo por substáncias tóxicas (combuÍÍvcis, ólcos, graxas,

ins€ricid8s. agÍotóxicos. tintas e outros);

Em cÀso de nova solicitação, o exccutoÍ devc aprEs€ntar rclatório final ds suptcssâo da vcgetação com. a

respectiva ART do profissionat hâbilitado contcndo as seguintes infonnaçôes: número de individuos rctirados,
árca suprimida área a ser suprimid4 volume em mr, comprova6ão da deíhaçâo do malerial vcgetaljá suprimido,
coordcnadas geogúÍicrs, registÍo fotográfico e ouúas informações peÍtinentes no prazo de validadc da liccnça
Fica proibida a interrupção dos cuÍsos d'água, quando da coDstsuÉo das vias de acesso parE transposiÉo na ár€ai

Em çaso de doaçlo d,a lenha oÍa autoÍizad4 obrigrtórir I homologrçlo do pÁtio;

Esta LAU de Supressâo Vegetal (modalidade Uso Altemalivo do Solo) auloÍiza soment€ a cxtraçao das esÉcies

e volumecria listadas:

Fica expressamente pÍoibido o cort§ da aÍrdiroba (Carrya guíanercis: Carapa paraente\ e @paÍbs (CopdiÍeru

trapezdolia hoyne; CopaiÍera relicnldta; CopaiÍeru muwuga\ de acordo com o Dccr€to Esadual n 25.0'14/05;

Não sâo passiveis dc exploraçâo para fins madcireiros a Crstrlhefut (B.rlhollda âadsa) e r Seri!8ücirr
(IIew! 3pp.), em. florestas natuais, primiúv8s ou regeneradâs, conformc cstabel€cc o DecÍeto Fcdçral no

5.97stm.
Considerando que o m&odo úilizado para rcalizaçâo do inventário florestal foi a Emosúagem e a identificação

de espécies protcgidas na forua da Lei, suger€-s€ que, caso seje ide ificado novos indivíduos arbôreos dcstas

especies na ocasião da realizçâo da execuçâo da atividade dc supÍcssâo vegetal, o intcÍEssado/RT comuniquc

este OEMA e solicitü o corte dos mesmos.

O inteÍessado deve spresentaÍ, Íto prazo de I80 (c€núo c oiteflta) dias, dentro do prazo de vigêtcia da liccnça da

LAU de supressão vegetal, relatório da execuçâo do plantio dc mudas da mesma cspécic contendo, entre outas

irformaçõcs:
a) Mspa de localizrção coÍrtendo as cooÍdenadas geog!ú.ficas (em grau$ minu!ô§ e s€gundos, no datum

SIRGAS 2000) dos vértices da ár_ ea a ser cont€mplads pelo plaDtio dc mudas dc CastaflhoiB (Berlholletia
exc€ls8).

b) Croqui de campo dâ dis?osição do plantio cxecutado.
c) Regisúo fotogúfico da sxecuçâo do planlio dss mudas de C8s{alheira (B€rtholletia exc.€lsa)'

O monitoÍamcnto do plarfio dcvc s€r rcâlizado, num pcÍíodo de çinco anos ou até o esÍabel€cimcnto das espécies

plantadas..

Esta autorização para supressão da vegetasão é paÍa uma áÍ€a coEes?ondentc I25'6 hr.
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