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LICENÇA AMBIENTAL UNICA DE supREssÃo vncruLN." 22112022

Coorderrdas - Limite da área de supressâo
Vértice Latitudê Longitude

v-t 2. 45', 52.060', S 58. l l' r6.450',W
v-2 2.45'48-308" S 580 I l'20.045" W

v-3 2'45'45,145" S 580 '16.780" \f
v-4 2" 45' 48,898" S 58' I l' t3.t85'W
v-5 2" 45' 50.249', S 58. ' 14.589' W
v-6 2" 45'51.373',S 58' I t' t3.5ll',W
v-7 2.45'52,588" S 58. ' t0,986" W
v-8 2.45'53,608',S 58" ll'ó.84t" W
v-9 2" 45',53.203'. S 58" I l', 0,874' W
v-t0 58" I I' l-158' W
v-t I 2ô 45'54,265" S 58" I l', 6.898" W
v-12 2.45'53.205'S 58. I I' I l.205', W
v-ll 2. 45' 51.910', S 58. I I' 13.897', W
v-14 2" 45', 50,699', S 58" I t' 15,057' W

FTNALTDÀDE: Autorizar a supressão vegetal consiste na necessidade de perfuração
dos poços de gás natural (Poços AZUL-7 e AZUL-11), a área total é de 3,1470 ha.

voLUME AuroRrzADo: 342,976 (et) de madeira em lenha e 484,090 (m3) madelra
êm tore

pRAZo DE vALIDADE DESTA luroRrzaçÁo: 01 ANo
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COVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
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Av. MaÍio Ypiranga Monteiro, 3280 - PaÍquê 10 de Novombro
FoÍe: (92) 2123-6721 I 2123-6731 I 2123-6778
Manaus - AM - CEP: 69.050-0m
web: www.ipaam.am.gov.br

Fic. crpÍa$.Dctrt pÍolbido o tlr!!poí. do m.t.rirl, aam o l)ocomarto da O.igaD FloÉÍtl - IIO{
O uso irÍe8ulaÍ des6 LAU implica na süô invalidação, bem coÍno Íâ5 sançõos previías na legislação;
Este Documcnto não contém emendas ou ÍasuÍas:

EÍ€ Docume o deve peÍmarccer no locnl da €xploÍ!çâo p&a efeilo de fiscalização (lieúte e veÍso)
O volume iutorizado não quita volume pendente de Íêposição floreslâl:
os dadoi lécnicos do pÍojeto sâo de inleirs rcsponsabilidrde do rcsponsóvel t&nico
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INTERESSADo: Eneva S.A.

ENDEREÇo pARl connnspoxoÊncrl: Margem direita da Estrada daYárzea, s/n', km 12,

Silves-AM.

CNPJ/CPF: 04.423.56710012-84 IrscruÇÃo Esuoull:
Fonn: (92) 99264-6597 Fnx:

REGrsrRoNo IPAAM: 1019.0118 .

Ánrr r ssnsupRrMrDlr 3,1470 ha Pnocnsso N.": 991312022-62

DADOS DO IMÓVEL/TERRENO:

Loclr-rzrçÃo: Rodovia AM 330, km 08 (ME), Município de Silves-AM.

Coordenadas Geográficas:

2" 45'53.875',S

Manaus-AM, Z 6



RESTRIÇÔES E/OU CONDICIONANTES DE VALIDADE DESTA LICENÇA: LAU.SV N.'22712022

l. O pcdido de licenciamento e a rcspecliva concessâo da mesm4 só tcni validade quando publicada Diário Oficial do
Estado, periódico regional local ou local de grande circulação, em meio eletônico de comunicaçao manúdo pelo

IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e CâmaÍas Municipais, conforme aÍt.24, da Lci n.3.785 de 24 de julho de

2012i
2. A solicitação da renovaçâo da Licença Ambiental Única deverá ser requerida num prazo mlnimo de l2O dias" antes

do vencimento, conforme art.23, da L€i n'.3.785 de 24 dejulho de 2012;
3. Toda e qualquer modificação introduzida no projçto após a emissão da Liccnça implicará na sua automática

invalidação, devendo s€r solicitada nova Liccnç4 com ôtrus pâra o interessado:
4. Esta Liccnça é válida apenas para a localização, atividade e finalidade constante na mesma, devendo o interessado

requercr ao IPAAM llova Licença quando houver mudança de qualqueÍ um deíes iteDs;

5. Esta Licença não dispensa e nsm substitui nenhum documento exigido pcla Legislaçâo Federal, Estadual e Municipal;
6. A pr€senle Auto.ização de Supressão Vegetal - ASV está sendo concedida com base nas informações constantcs no

processo no 9913/202252.
7. PaÍa o transpoÍte e a comercializa{ao de Foduúos c subprodutos florostais oriundos dcsta Autorizaçâo de Supresso

Vegetal - ASV, o empreendedor/detentor da ASV deverá solicitar a Autorização de Utilização de Matéria Prima
FloreÍâl - AUMPFjunto ao IPAAM, o que corrcsponde uma posteÍior inserção de novo pedidojunlo ao SINAFLOR;

8. Proteger a fauna conforme estabelecido nas Leis n. 5.197167;
9. Fica proibida a comcrcialização e o trans?one do matcrial lcnhoso oriundo do corto das cspécies protegidas na forma

da Lei:
lO. Realizâr durante o perÍodo de supressâo vegetal as medidas prevsnrivas e mitigadoÍas dos impactos relacionados

fauna silvestre:
I L Manrer integrat as Áreas de Prescrvação Permanentc, conform€ estabelecido a Lei no 12,651112 e 12.72'12012:.

12. Proteger o solo e os cursos d'água da contaminaçâo por slbsúncias tóxicas (combustiveis, óleos" graxas, inseiicidas,
agrotóxicos, tintas c outros);

I3. Em caso de soliciraçâo de renovaçâo, apÍesentar rclatório de cxploração florestal constahdo a planilha de volume de

material lenhoso já suprimido e a ser suprimido, confome autoriza{âo cm Licença Ambicntal Unica - LAU de

Autorizaçâo de Supressâo Vegetal - ASV;
14. Fica proibida a inteÍrupção dos cursos d'água, quando da construção das vias de acesso para transposição na árcai

15. Em caso de doação da lcnha ora autorizadq obrigatória à homologaçâo do pátio;

16. Esta Liccnça Ambiental Única - LAU de Autorização dç Supressão Vegclal - ASV âutodza somentc a extraçâo das

espécies e volumetria üstadas:
17. Ficâ €xpresssmente proibido o cone da andiroba (Carapa guianensis; Carapa palâens€) e copaíba (Copaifera

rapezifolia hayne; Copaif€Ia reticulatq Copaifera multijuga), de acordo com o Decreto Estadual n 25.0,14/05;

t 8. Não são passíveis de exploraçâo para fins madeireiros a Castanheira (Bertholletia excelsa) e a Seringueira (Hevea

spp.), ern florcstas naturais, primilivas ou regeneÍadas, conforme estabelecl o Decreto Fcdcral n" 5.975106:,

19. A supressão vegetal de 0l individuo de A\dhoba (carqpo guiane sis\, espécie protegidâ na foÍma da Lei, astá

diretam€nte condicionadas à Comp€nsação Florestal, por meio da comprovação e pla io e

estabelecimento/acompanhamento das mudas na propoÍçâo de E:l pam cada iodividuo supÍimido. Comprovados nos

autos em tela, via relatório circunstaÍrciado no prazo de vâlidade da licença, contendo registros fotográficos,

coordenadas da área de e/ou salvamento e assinarura do técnico vel.

Nome Ciêntífico Nome Popular No de lndivíduos No dê lndivíduos a Compênsar

Carapa Euianehsís Andiroba 0l 08

20. O executor deve apreseffar relalório de execuçâo da supressão da vegetação com a ÍBsp€ctiva ART do pÍofis.sional

habilitado conteúdo as seguhtes informações: número de indivíduos r€tirados, volume em m', comprovaçâo da

destinação do material vegctal, coordenadas gcográficas, registro fotográfico e outras informações peÍtinentes no

prazo de validade da licença-
21. Esla aurorizaçâo pam suprçssão vegetal é para uma área corrcspordente a 3'1470 hr.

22. Não é pcrmitida a realizaçiio de queimada oa área objeto desta auto.ização.


