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LrcENÇA AMBTENTAL ÚXrCl DE SUPRESSÃO VECTULN.'275t2022

INTEREssADo: Eneva S.A.

ENDEREÇo nARA coRRrsponnÊxcr,t: Av. Jornalista Humberto Calderaro Filho, 455,
Sala 805 (Cristal Tower), Adriànópolis, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 04.423.56710001-21 INScRIÇÃo EsrA-DUAL:

Foxr: (21) 3721-3000 L.I N'166/2022

REcrsrRo No IPAAM: 1019.2402 Sturlon:21318899

Ánnr r srn supRrMrDA: 25,47 ha Pnocrsso N.': 1804.2021

DADOS DO IMÓVELIERRENO:

Locrr.rzrÇÃo: Rodovia AM 330, km 13 (ME), município de Silves/AM.

CooRDENADAS GEocnÁHcls:
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FrN,rr,ro.cor: Aulorizar a Supressão Vegetal para consiste na necessidade de Geração
de Energia com fonte de Gás Natural. A área total é de 25,47 ha.

voLUME AuroRrzaoo: 2183,51 (st) / 3.000,00m3 de madeira em lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇAO: 01 ANOS

Manaus-AM, ?9087. M
Rosa Oliveira Geisller de Souza

teTécnica Di
IMPORTANTE:

Ficr Gxpr.lsrm.lt proibido o trrNport. do maaaÍirl, sam o Doclmanto dG Origcm Flor.lt l - DOF
O uso irÍegulâr deslâ LAU implioa na $a invalidação, b€m como nas sançôcs pÍevistas nâ legislação;
Este Documento nâo contéfi emendas ou rasuras:

Esle Documento deve permanecer no local ds exploraçâo paÍa ef€ito de íiscálizsçâo (ÊEnte e v.rso)
O volume autorizado não quita volume p€ndent€ de reposição florestalt
Os dados léanicos do projeto sào de inteira responssbilidade do Íesponsável tecnico

IPAAM
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Av. MôÍlc YpiranoE Mofietlo. 3280 - Pa.qE Í)
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Vénices Lâtitude

Juliano Marcos



RTSTRIÇÔES E/OU CONDICTONÁNTES DE VALIDADE DESTA LICENÇÁI LAU-SV N." 21512022

l. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesma, só terá validade quando publicada Diário
Ofcial do Estado, periódico regional local ou local de grande circulação, em meio elerônico de

comunicâção mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme
. srt.24, da Lei n.3.785 de 24 dejulho de 2012;

2. A solicitação 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 dejutho de 2012;
3. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissâo da Licença implicará na sua

automática invalidação, devendo ser solicitada nova Licenç4 com ônus para o interessado;
4. Esta Licença é válida apenas para a localizaçâo, âtiüdade ê finalidade constante na mesma, devendo o

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

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

conslantes no proc€sso n" 1804.2021.
7. PaÍa o transporte e a comercialização de produtos e subprodúos florestais orirmdos desta Autorização de

Supresso Veg€tal - ASV, o empreendedor/detentor da ASV deverá solicitar a Autorização de Utilização
de Matéria hima Florestal - AUMPF junto ao IPAAM, o que corresponde uma posterior inserção de

novo pedido junto ao SINAFLOR;
8. Proteger a fauna conforme estabelecido nas Leis n. 5.197/67;
9. Fica proibida a comercialização e o transporte do material leúoso oriundo do corte das esÉcies

protegidas na forma da Lei;
10. Realizar durant€ o período de supressão vegetal as medidas preventivas e mitigadoras dos impactos

relacionados fauna silvestre;
ll. Manter integra.l as Áreas de Preservação Permanente, conforme estabelecido aLeín" 12.651112 e

12.721/2012;
12. Proteger o solo e os cursos d'água da contaminação poÍ substáncias tóxicas (combustíveis, óleos, graxas,

inseticidas, agrotóxicos, tintas e ouaos);
I 3 . Em caso de solicitâção de renovaÉo, apresenlar relatório de exploração florestal constando a planilha de

volume de mâterial leúoso já suprimido e a ser suprimido, conforme autorização €m Licença Ambiental
Única - LAU de Autorizaçâo de Supressão Vegetâl - ASV;

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

I 5 . Em caso de doação da lenha ora autoiizad4 obrigatória à homologação do pátio;
16. Esta Licença Ambiental Única - LAU de Autorizção de Supressão Vegetal - ÂSv autoria soment, a

extração das espécies e volumetria listadas;
17. Fica expressamente proibido o coÍe da andiroba (Carapa guianensis; Carapa paraense) e copalba

(Copaiêra trapezifolia hayne; Copaifera reticulata; Copaifera multüuga), de acordo com o Decreto
Estadual n 25.044/05;

18. Não são passíveis tle exploração para fins madeireiros a Castanheira (Bertholletia excelsa) e a Seringueira
(Hevea spp.), em florestrs naturais, primitivas ou regeneradas, conforme estabelece o Decreto Federal no

5.975106.
19. O executor deve apresentar relatório de execuçâo da supressão da vegetaçâo com a respectiva ART do

profissíonal habilitado contendo as seguintes infoÍnaçõ€s: número de indiüduos retirados, volume em
m3, comprovaçâo da destinação do material vegetal, coordenadas geográficas, registro fotográfico e

outras informações pertinentes no prazo de validade da licença.
20. Esta autorização para supressão vegetal é paÍa uma áÍea corrcspondente a 25,47 ha.

21. Atender, tempestivamente, as solicitações resultantes da análise do Cadastro Ambienta! Rural - CAR do
imóvel"

22. Não é pêrmitida a realização de queimada na área objeto desta autorização.


