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IPAAM

LICENÇA AMBIENTAL UNICA DE SUPRES§AO VEGETALN." 24212022

USO ALTERNATIVO DO SOLO UAS

INTERESSADo: Amazonas Energia S.A.

ENDEREÇo pARA coRREspoloÊlctl: Av. Sete
Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 02.341 .467 l000'l -20

Foxe: (92) 3190-3035

Rpcrsrno ro IP AAM: 1012.2406

Ánrl l srn supnrnrol:4,1 ha

DADOS DO IMÓVEL/TERRENO:

de Setembro, 2414, Cachoeirinha,

LocllrzlçÀo: Av. das Flores, s/n", Lagoa Azul, Manaus-AM.

FTNALTDADE: Autorizar a supressão vegetal, para a implantação da Linha de
Distribuição 138 kV João Paulo - Cidade Nova, localizada no Município de Manaus-
AM.

CooRDENADAS Grocn",(Hcls ol ÁnEr DE vEcETAÇÀo A sER st'pRtlIIDA:

LONC ITU DE Pontos LATITUDE LONGIT U DE

PI 02'57',43,637" S ó0'0'20.344" W P5 02'57',55,251" S 60'0'14,504" w
P2 02"57',49,501'S 60.0'16,931" w P6 02'57',54,254',S 60.0'r 4,893" W
P.l 02"57',54,114' S 60"0'14,591" w P7 02.57',49,653'S 60.0'17,219' w
P.t 02'57',55.13z',S 60'0'14,202' w P8 02"57'43,732" S 60'0'20,664'W

ExpLoRAÇÃo DE VoLUME: 64,6793 (st) Lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇÃO:01 Ano

Manaus-AM, t0 NAV WA

INscruÇÃo Esuourl: 04.21 5.609-2

Frx: (92) 99170-4054

Srxrrron: 21318892

PRocEsso N.": 0338/06^/2

.luliano Marcos a nte de Souza
nte

aM liveira Geisller

Av Mario Ypirângâ Montoiro, 3280 - Paíque 10 de Novembro
Fone'. (92) 2'123-ô72't I 2123ô731 I 2123.6778
Manâus - AM - CEP: 69.050-030
web: www.ipââm.am.gov.br

Ire Técnica Diretor

. Ficr erprcasâmente proibido o tÍrnsporta do miterirl, §cm o Documcnto dc Origam Florcatrl - DOF

. O uso iÍegulardesla LAtr implicâ na sua invalidação. bem como nas sançôes pÍevistas na legislôçâo:

. Este Documento nâo contém emendas ou msuras:

. Este Documento deve permanecer no locsl da exploração para efeito de fissali7nçào (lianle e verso)

. O \olume aulorizado nâo quita volume pendente de reposiçilo florestal:

. Os dados tecnicos do projelo sâo de inteta responsabilidade do respoosável récnico

Irlltltuto dê Prctêéo Ámtn.tltâl
doÁDrronâr
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RESTRIÇÔES E/OU CONDICIONANTES DE VALIDÂDE DESTA LICENÇA: LAU.UAS N." 24212022
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O pedido de licenciamento e a respectiva 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 Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme
art.24, da Lei n.3.785 de 24 dejulho de 2012:
A solicitação da renovação da Licença Ambiental Única deverá ser requerida num prazo mínimo de 120

dias. antes do vencimento, conforme an.23. da Lei n'..3.?85 de 24 de julho de 2012:
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 interessadoi
Esta Licença é válida apenas para a localização. atiyidade e finalidade constante na mesma, devendo o

interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um destes itens:
Esta Licença não dispensa e nem substitui nenhum documento exigido pela Legislação Federal. Estadual
e Municipal;
A presente Autorização de Supressão Vegetal - ASV está sendo concedida com base nas informações
constantes no processo n" 0338/0ó/V2.
O transporte e a comercialização de produtos e subprodutos florestais oriundos desta Autorização de USO
Altemativo do Solo - UAS, somente poderão ser realizados munidos do Documento de Origem Florestal

DOF.
Fica proibida a comercialização e o transporte do material lenhoso oriundo do corte das especies

protegidas na forma da Lei.
Realizar durante o periodo de supressão vegetal as medidas preventivas e mitigadoras dos impactos
relacionados a fauna silvestre.
Manter integral as Áreas de Preservaçâo Permanente. conforme estabelecido a Lei n." 12.651/12 e

12.'727/20t2.
Proteger o solo e os cursos d'água da contaminaçâo por substâncias tóxicas (combustíveis, óleos, graxas.

inseticidas, agrotóxicos, tintas e outros).
Em caso de nova solicitação de renovação, o executor deverá apresentar relatório parcial da supressão da

vegetação executada conforme Termo de Referência deste OEMA com a respectiva ART do profissional
habilitado.
Fica proibida a intenupçâo dos cursos d'água, quando da construção das vias de acesso para transposiÇão

na área.

Em caso de doação da lenha ora autorizada. obrigatóda à homologação do pátio.

Esta Licença Ambiental Única - LAU de Uso Alternativo do Solo - UAS autoÍiza somente a extraçâo

das espécies e volumetria listadas.
Fica expressamente proibido o corte da andiroba (Carapa guianensis: Carapa paraense) e copaiba
(Copaifera trapezifolia hayne; Copaifera reticulatá: Copaifera multijuga). de acordo com o Decreto

Estadual n 25.044i 05.
Não são passíveis de exploração para fins madeireiros a Castanheird (Benholletia excelsa) e a Seringueira
(Hevea spp.), em florestas naturais. primitivas ou regeneradas, conforme estabelece o Decreto Federal no

5.975 06.
Na ocorrência de espécies protegidas na forma da Lei durante a execução da atividade de supressão

vegetal, informar a este OEMA imediatamente e solicitar o cone destes individuos arbóreos.

O interessado deve apresentar relatório final da atividade de supressão da vegetação com a respectiva

ART do profissional habilitado. contendo as seguintes informações: número de indivíduos retirados,

volume em m3. comprovação da destinação do material vegetal, coordenadas geográficas, registro
fotográfico e outras informações pertinentes no prazo de validade da licença.

Esta aulorização para supressão vegetal é para uma área correspondente à,l,lhâ.
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