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LICENÇA AMBIENTAL ÚXtCl DE SUPRESSÁO VTCBULN." 09712022

INTERESsADo: Diana Andréia Vieira de Oliveira.

Exornrço rARA coRREspoxoÊncrl: Av. Leonardo Malcher, n' 89, Nossa Senhora
Aparecida, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 475.153.172-72 lNScRrÇÂo ESTADUAL:

Foxr: (92) 98206-2022 Frx:

REcrsrRo No IPAAM: 10'12.2321

Ánrr r srn surnrnatoÀ: 0,0474 ha PRocEsso N.": 1009.2021

DADOS DO IMÓVELIERRENO:

Locrlrz.lçÃo: Av. Perimetral Thales Loureiro, s/no, Lote 08, Quadra G3, Condomínio
Alphaville Manaus 03, Ponta Negra, Manaus-AM.

FTNALTDADE: Autorizar a supressão vegetal para construção de uma unidade familiar,
em uma área de 0,0474 ha.

CooRDENADAS GeocnÁrlcls ol Ánel op vEcErAÇÂo A sER supRrMrDA:

Pontos LATITUDE LONGITUDE Pontos LATITU DE LONG ITUDE
PI 03"03'15.842', S 60.05'41.4t5'W P3 03"03'16.6ó0' s 60"05'41.935'W
P2 03'03'15.58t',S 60'05'41,843" W PJ 03"03'16.407" S 60"05'41.362'W

Volume Autorizado: 2,6205 (st) em lenha.

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇÁO: OI ANO

Manaus-AM, 30IÀl 2na

w H. Salgado do Nascimento Juliano Marcos de Souza
Di retora Técnica Di ente

IMPORTANTE:
. Flcr arpra$amaota prolbido o traúlporta do mrtarial, scú o Documcrto da OígcE Ílorcttrl - I,OF
. O uso inegular dests LAU implica na sua invâlid8çlo, bem como nas sançôes pÍevistas na legislação;
. Esle Documento nào coítém emendas ou rssuras:
. Esle Documento deve Í,€rmlnecqr no local da €xploração parà efeilo de Íiscalizsção (frcít6 e ve$o)
. O volume aütorizado não quita volume pendente de ÍeDosiÉo florcstal;
. Os dados técnicos do projclo são de inteiÍa Ícsponssbilidade do respoísável Écnico

Av. lúsb YrÍúgc irqÍeÍo, 980 - Püq.u o
Íc,:É', 192:l A2*ônt I A?gô731
n4.nürsr.\M - CtP 696Gol0



RESTRTÇÕES E/OU CONDTCIONANTES DE VÀLIDADE DESTA LICENÇA: LAU-SV N.'09712022

l. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesm4 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 mlrais das Prefeihrras e Câmaras Municipais, conforme
art.24, da Lei n.3.785 de 24 dejulho de 20 t2.

2. A solicitaçâo da renovação da Licença Ambiental Única deverá ser requerida num prazo mínimo de 120
dias, antes do vencimento, conforme aÍ.23, da Lei n'.3.785 de 24 dejulho de 2012;

3. Tods 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 interessado;

4. Esta Licença é válida apenas para a localização, atividade e finalidade constante na mesm4 devendo o
interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um destes itens.

5. Esta Licença não dispensa e nem substitui 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 n' 1009.2021,

7. Para o transpoíe e a comercialização de produtos e subprodutos florestais oriundos desta Autorizâção de
Supresso V€getal - ASV, o empreendedor/detentor da ASV deveni solicitar a Autoriz4ão de Utilizzgâo
de Matéria Prima Florestal - AUMPF junto ao IPAAM, o que corresponde uma posterior inserçâo de
novo pedidojunto ao SINAFLOR.

8. Quando da intervenção em Area de Preservação Permanente - APP o interessado deverá solicitar devida
anuência-

9. Proteger a fauna conforme estabelecido nas Leis n." 5.197/ó7.
10. Fica proibida a comercializaçâo e o mnspoÍte do material lenhoso oriundo do corte das espécies

protegidas na forma da Lsi;
I l. Realizar d'urante o período de supressâo vegetal as medidas preventivas e mitigadoras dos impactos

relacionados fauna silvestre.
12. Manter integal as Áreas de Preservação Permanente, conforme estabelecido a Lei n.o 12.651112 e

12.72712012.
13. Proteger o solo e os cursos d'água da contaminação por substâncias tóxicas (combustíveis, óleos, graxas,

inseticidas, agrotóxicos, tintas e,outroa).
'14. Em caso de solicitaçâo de reno\ração, apresentar relatório de exploração florestal constando a planilha de

volume de material lenhosojá suprimido e a ser suprimido, conforme autorizaçâo em Licença Ambiental
Unica - LAU de Autorização de Supressão Vegetal - ASV.

15. Fica proibida a interrupção dos cursos d'águ4 quando da construção das vias de acesso para transposição
na área.

16. Em caso de doação da lenhâ ora autorizad4 obrigatória à homologaçâo do pátio.
17. Esta Licença Ambiental Única - LAU de Autorização de Supressão Vegetal - ASV autoriza somente a

extraçilo das espécies e volumeaia listadas.
18. Fica expressameote proibido o corte da andiroba (Carapa guianensis; Carapa pamense) e copaíba

(Copaifera trapezifolia hayne; Copaifera reticulatâ; Copaifera multüuga), de acordo com o Decreto
Estadual n 25.0,14105;

19. Nâo são passíveis de exploração para fins madeireiros a Castaúeira (Bertholletia excelsa) e a Seringueira
(Hevea spp.), em florestas nahrais, primitivas ou regeneradas, conforme estabelece o Decreto Federal n"
5.975106.

20. O executor deve apresentar relatório de execuçâo da supressâo da vegetação com a respectiva ART do
profissional habilitado contendo as seguintes informações: número de indivíduos retimdos, volume em
m', comprovação da destinação do material vegetal, coordenadas geogÉÍicas, registro fotográfico €

outras informâções pertinentes no prazo de vatidade da licença
21. Esta autorizaçâo para supressão vegetal é para uma área corespondente à 0'(N74 ha.
22. Não é permitida a realizaçâo de queimada na área objeto desta autorizzção.


