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LICENÇA AMBIENTAL ÚXrCn DE SUPRESSÃO VeCeUL N.'090/2022

INTERESSADo: Talvani Franco Leite Brito.

ENDEREÇo rARA coRRrspoxoÊrcll: Av. Andre Araújo, no 97, Adrianópolis, Manaus-
AM.

CNPJ/CPF: 048.810.399-í 1 INSCRTÇÃoESTADUAL:

FoxE: (92) 99170-9634 Frx:

REGrsrRo No IPAAM: 1012.2321

Ánrr r sen supRrMrDÀ: 0,0481he PRocEsso N.': 302512022-36

DADOS DO IMÓVEL/TERRENO:

LocnuzlçÃo: Avenida José Augusto Loureiro, s/no, Lote 21, Quadra L2, Condomínio
Alphaville Manaus 2, Ponta Negra, Manaus-AM.

FTNALTDADE: Autorizar a supressáo da vegetação para a construção de unidade
familiar em uma área de 0,0481ha.

Coonorxlols GrocnÁrlcls on Ánel ot vrctrrçÃo l sER suPRlMlDA:

VÉRTICf,S LATITUDE LONGITUDE VERTICES LATITUDE
P-0 t 3'3'6,E95"S 60"5'38.046"W P-03 3.3'7,224"5 60"5'39,137"W
P-02 3"3'6,572"5 60"5',38,420"W P-04 3"3',7,601"S 60.5',38,751"W

voLUME ArrroRrzaoo: 19,31 (st) de lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇÃO: OI ANO

Manaus-AM,
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Juliano Marcos úr@. o" a"rr"
Diretor P,residbnteretora Técnica

I M PORTANTE:
. Fica expressgmente proibido o trsnsporte do material, sem o Documento de Origem Florestrl- DOF
. O uso iÍegulaÍ desta LAU implica na sua'invalidação. bem como nas sançôes previstas na legislaçâo:
. Este Documcnto não contém emendas ou rasuras;
. Este Documento deve permaneccr no local da exploração para el'eito de fiscalização (frente e verso)
. O lolume autorizado nào quita volumc pcndente de reposição florestal:
. Os dados técnicos do projeto sào de inteira responsabilidade do responsável técnico

gado do Nascimento
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RESTRIÇÕES E/OU CONDICIONANTES DE VALIDADE DESTA LICENÇA: LAU.SV N.' O9O/2022

l. O pedido de licenciamento e a respectiva concessâo 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, dal,fi n.3.785 de 24 de julho de 2012;

2. A solicitâção da renovação da Licença Ambiental Única deverá ser requerida num prazo minimo de 120
dias, antes do vencimento, conforme art.23, da Lei n'.3.785 de 24 de julho de 2012;

3, Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissão 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 localiza+ão, atividade e finalidade constânte na mesma, devendo o
interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um destes itens;

5. Esta Licença nâo dispensa e nem substitui neúum documento exigido pela Legislação Federal, Estadual
e Municipal;

6. A prcsente Autorização de Supressão Vegetal - ASV está sendo concedida com base nas informações
constantes no processo n' í)252022-36;

7. PaÍa o transporte e a comercialização de produtos e subprodutos florestais oriundos desta Autorização
de Supresso Vegetal - ASV, o empreendedor/detentor da ASV deverá solicitar a Autorizàção de
Utilização de Matéria Prima Florestal - AUMPF junto ao IPAAM, o que corresponde uma. posterior
inserção de novo pedidojunto ao SINAFLOR;

8. Proteger a fauna conforme estabelecido nas Leis n.o 5.197/671
9. Realizar o monitoramento das espécies ameaçadas de extinção, como o Sauim-de-Coleim (Saguinus

bicolor); .

t0. Realizar durante o período de supressão vegetal as medidas preventivas e mitigadoras dos impactos
relacionados fauna silvestre;

ll. Manter integral as Á:eas de Preservação Permanente, conforme estabelecido a Lei n-§ 12.651/12 e
12.727 /2012;

12. Proteger o solo e os cursos d'água da contaminaçâo por substâncias tóxicas (combustíveis, óleos, graxas,
inseticidas, agrotóxicos, tintas e ouüos);

13. Em caso de nova solicitação de renovação, apresentar relatório de exploração florestal constando a
planilha de volume.de material lenhoso já suprimido e a ser suprimido, conforme Autorização em
Licença Ambiental Unica - LAU de Autorização de Supressâo Vegetal - ASV;

14. Fica proibida a intemrpção dos cursos d'água, quando da construção das vias de acesso para tânsposição
na área;

15. Esta Licença Ambiental Única - LAU de Autorização de uso Alternativo do Solo - UAS, autoriza
somente a extração das esÉcies e volumetrias listadas.

ló. Fica expressamente proibido o corte da andiroba (Carupa gaiaz,ensis; Carupa paruerrse) e copaÍba
(Copailera topezilolia hayne; eopaiÍera tdicubta; CopalÍeru mulüuga), de acordo com o Decreto
Estadual n 25.044/05;

17. Não são passíveis de exploração para fins madeireircs a Castanheira (Beflhoudfu exeelss) e ,
Seringueirâ (Hevet spp.l, em florestas naturais, primitivas ou regeneradas, conforme estabelece o
Decreto Federal no 5.975/0ó.

18. Este autorização para supressão vegetal é para uma área correspondente à 0,0481hs.
19. Não é permitida a realizaçâo de queimada na área objeto desta autorizaçâo.


