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LrcENÇA AMBIENTAL UNICA DE SUPRESSÃO VnCnr.a,LN." 104t2022

INTERESsADo: Stêel BR Amazônia Fabricaão de Produtos Trefilados de Metal
Ltda.

ENDEREÇo rARA coRREspoxnÊrcrl: Rua Alfredo Monteiro, no 19, Conjunto Castelo
Branco, Andar 1, Sala 02, Parque Dez de Novembro, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 06.996.299/0001-62 INscRrÇÃoESTADUAL:

Forr,: (92) 98465-7863 F,rx: (92) 99141-1057

REcrsrRo No IPAAM: 1012.0316 PRocESSo N.': 268412021-74
a - --AREA ..\ sER srrpRrMrDA: 5,7504ha RECTBo SINAFLOR N.': 21318823

DADOS DO IMÓVEL/TERRENO:

Locrr-lzaÇÂo: Rodovia AM-010, km 22, N'331í, nas coordenadas geográficas: P01
02'55'37,33944"5 e 60'00'06,62931"W; P02 02'55'39,65732"5 e 60'00'09,75258'W;
P03 02'55'29,87411'S e 60"00'22,67324'Yl: P04 02'55'27,55624"5 e
60"00' 1 9,54995'W; Manaus-AM.

FTNALTDADE: Autorizar a supressão para a instalaçáo de uma indústria metalúrgica
para produção de laminados de planos de aço de carbono, revestidos ou não em uma
área construída de 5,75ha em área total do terreno de 24,5012 ha.

VoluME AuroRrzADo: 351,7219 (st) de lenha e'11,4259m3 de madeira em tora

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇÃO: OI ANO
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Juliano Marcos\'altrte de Souza

DireÍor Piàsldente
Nascimento

Diretora Técnica

I M I'ORTANTE:
. Fics expr6srmeDte proibido o transporte do mrterisl, sem o Documento de Origem Florestrl- DOF
. O uso irregular desta LAU implica na sua invalidaçào. bem como na-s sanções previstas na legislaçãoi
. Este Documento não contém emendas ou rasums:
. Este Documento deve permanecer no local da exploração paÍa elêito de fiscalizaçào (frente e verso)
. O volume autorizado não quita volume pendente de rcposiçâo ílorestal;
. Os dados técnicos do projeto são de inteira responsabilidade do responsável técnico

w

Av Mâílc YpÍdroô Mdrcfo. 4280 - Pdq-ê rc
tsÉ. l92l 212*6721 I A?*673!,
tú.rlareÂM - CEP 6SGOI0 Idbàà!..1..-d,

Manaus-AM,



RESTRIÇÔES E/OU CONDICIONANTES DE VALIDÀDE DESTA LICENÇA: LAU-SV N.' IO4I2O22

l. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesma, só teftá validade quando publicada Difuio
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 aí.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 vençimento, conforme an.23, da Lei n'.3.785 de 24 dejulho de 2012;

3. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissão da Licença implicaní na sua automática
invalidação, devendo ser solicilada nova Licenç4 com ônus para o intercssado;

4. Esta Licença é válida apenas para a localização, atividade e 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 e nem subslitui nenhum documento exigido pela Legislação Federal, Estadual e

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

constantes no processo no 2684D021-74:
7. Para o transporte e a comercialização de produtos e subprodutos florestais oriundos desta Autorização de

Supresso Vegetâl - ASV, o empreendedor/detentor da ASV d€verá solicitar a Autorizaçlo de Utilizaçío de
Mstérir Prims Florestal - AUMPF junto ao IPAAM, o que corresponde uma posterior inserção de novo
pedido junto ao SINAFLOR:

8. Fica proibida a comercialização e o transporte do material lenhoso oriundo do corte das espécies protegidas
na forma da Lei;

9. Realizar durante o período de supressâo vegetal as medidas preventivas e mitigadoras dos impactos
relacionados fauna silvestre:

10. Manter integral as Áreas de Preservação Pe.manentc, conformc estabeleÇido a Lei n! 12.651112 e

12.'127 /20t?:
I I . Proteger o solo e os cursos d'água da contaÍninação por substâncias tóxicas (combustíveis, óleos, graxas.

inseticidas, agrotóxicos, tintâs e outros);
12. Em caso de solicitação de renovação, aprcsentar 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 Autorizaçâo de Supressão Vegetal - ASV;

13. Fica proibida a interrupção dos cursos d'rigug, quando da construção das vias de acesso para transposição na
área|

14. Em caso de doação da lenha ora autorizad4 obrigetória à homologaçâo do pátio;
15. Esta Licença Ambienlâl Unica - LAU de Autorização de Supressão Vegetal - ASV, autoriza somente a

cxtração das espécies e volumetrias listadas;
16. Fica expressamente proibido o corte da atdircba (Carupa guianensk; Cqrupq paruense) e cop{íba

(CopqiÍeru trupeziÍolia hornei CopaiÍeru rcticulata; CopaiÍeru ,numjuga), dê acordo com o Decreto
Estadual n 25.044/05:

I 7. Nâo são passíveis de exploração para fins madeireiros a C^stsaheira (Berlholletia 
"-rcersa) 

e I Seriogueira
(Hevea spp.), em florestas natu.ais, primitivas ou regeneradas, conforme estabelece o Decreto Federal n'
5.97 51061

18, O execulor deve apresentar relatório de execução da supressão da vegetação com a respectiva ART do
profissional habilitado contendo as seguintes informações: número de indivíduos retirados, volume em mr,
comprovação da destinação do matçrial vegetal, coordenadas geogníficas, registro fotográÍico e outras
informaçôes pertinentes no prazo de validade da licença;

19. Não é permitida a realização de queimada na iírea objeto desta autorização;
20. Esta autorização paÍa supressão vegetal é pam uma área conespondente à 5,7504ha;


