
r) tror r\ n[l:,^::
I

.,,-8.1- 0 np.

Wa a H. Salgado do Nascimento
iretora Técn ica

#AIAá0MS

Juliano Marc nte de Souzâ
Dire nt€

LICENÇA AMBIENTAL UNICA DE SUPRESSÃO VTCPT,C,L N." I3I/2022

INTERESSADo: Marco Aurélio de Mello Ferreira.

ENDEREÇo pARÂ coRRESpoNDÊNcrA: Av. da Paz, Tarumã-Açú, Manaus-AM.

CNPJiCPF: 441 .9í 0.902-59 INscRrÇÃo ESTADUAL:

FoxE: (92) 99155-3558 Fax:

REGrsrRo No IPAAM: 1012.2321 PRoctssd N.': 1427.2021

Ánrn r srn supRrMrDA: 0,5232ha RECTBo SINAFLOR N.": 213'17704

DADOS DO IMÓVEL/TERRENO:

LocauzrçÃo: Av. da Paz (antiga Estrada da Floresta), Tarumã-Açú, Manaus-AM

FIxr-rolor: Autorizar a suprêssão vegetal para cadastramento da AUPMF

Coon»rxlols GEocp.ÁFrcAs DA Ánnl oE vncrraÇÃo A sER supRrMrDA:

LONC ITUDE LATITUDE LONC ITUDE
PI 02"58',39.93" S 60.05'47.52" W PJ 02.58'38.32'*S 60"05'44,70'W
P2 02.58',40,83" S 60005'45.70'W P6 02'58'37,41" S 60ô05'46.53'*W

e

IMPORTANTE:
. Ficr rrpr.ssrmênt. proibido o t Bport do oaterirl.3.m o DoruÍr.oto d. Origem Florêst l-DOF
. O uso irÍegular desla LAfl implica ns suá invalidaçâo. bem como nas sançôes previstas nâ legislação:
. Esle Documenlo não contém emendas ou ràsurâs:
. Este Documento deve permanecer no local dâ explomçâo paÍa efeito de fiscalizâção (Êente e verso)
. O volume autoriilado nào quita volumc pendenta de reposição floÍeslal;
. Os dados técnicos do projeto são de inleirâ Íesporsabilidade do responsável técnico
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IPAAM

Volume Autorizado: (st) Lenha (iá foi suprimido)

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇÃo: 06 Meses

Manaus-AM,01JULmm
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RESTRIÇÔES E/OU CONDICIONANTES DE VALIDADE DESTA LICENÇÂ: LAU-SV N.' I3I/2022

l. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesma, só terá validade quando publicada Diririo
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
an.24 , da Lei n.3 .7 85 de 24 de j u lho de 20 I 2;

2. A solicitaçâo da renoyação da Licença Ambientâl Única deverá ser requerida num prazo mínimo de 120

dias, antes do vencimento, conforme art.23. da Lei n'.3.785 de 24 dejulho de 2012;
3. Toda 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 localizaçâo, 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 € nem substitui neúum documento exigido pela Legislação Federal, Estadual

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

conslanles no processo n' 1427.2021.
7. Para o lransporte e a comercialização de produtos é subprodutos florestais oriundos desta Autorização de

Supresso Vegetal - ASV, o empreendedor/detentor da ASV deveú solicitar a Autorização de Utilização
de Matéria Prima 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 cone das espécies

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

relacionados fauna silvestrel
10. Manter integral as Áeas de Preservação Permanente, conforme estabelecido a Lei n." 12.651/12 e

12.727/20t2:
I I . Proteger o solo e os cursos d'água da contaminaçâo por substâncias tóxicas (combustíveis, óleos, graxas,

inselicidas, agrotóxicos, tintas e outros)i
12. Proteger a fauna conforme estabelecido nas Leis n.' 5.197/67.
I 3. Em caso de solicitação de renovação, apresentar relatório de exploração florestal constando a planilha de

volume de material lenhosojá suprimido e a ser suprimido, conforme autorização em I.icença Ambiental
Unica - LAU de Autorização de Supressão Vegetal - ASV;

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

15. Em caso de doação da leúa ora autorizada, obrigatória à homologação do pátio;
16. Esta Licença Ambiental Unica LAU de Autorização de Supressão Vegetal ASV autoriza somente a

extração das espécies e volumetria listadas;
17. Fica expressameute proibido o cone da andiroba (Carapa guianensisl Carapa paraense) e copaíba

(Copaifera trapezifolia halme: Copaifera reticulata; Copaifera multijuga), de acordo com o Decreto
Estadual n 25.044/05;

18. Não são passíveis de exploração para fins madeireiros a Castanheira (Bertholletia excelsa) e a Seringueira
(Hevea spp,), em florestas naturais, primitivas ou regeneradas, conforme estâbelece o Decreto Federal n'
s.9'7 5t06.

19. O executoÍ deve apresentar relatório final da atividade de supressão da vegetação com a respectiva ART
do profissional habilitado contendo as seguintes informações: número de individuos retirados, volume
em mr, comproyação da destinação do material vegetal. coordenadas geográficas, registro fotogftáfico e
outras informações pertinentes no prazo de validade da licença;

20. Esta autorização para supÍessâo da vegetação é para uma área correspondente a 0,5232ha.
21 . Não é permitida a realização de queimada na iíLrea objeto desta Autorização.


