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LICENÇA AMBIENTAL úxtc.l DE supREssÃo vrcnraL N.' 120 t2022

INTERESsADo: SEINFRA - Secretaria de lnfraestrutura e Região Metropolitana de
Manaus.

ENDEREÇo rARA coRREspoxoÊxcr.q: Av. Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, no

3,760, Monte das Oliveiras, Shopping Manaus Via Norte - Piso L2, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 05.533.935/000í-57 lNscruÇÃo EsrADtiAL:

Foxr: (92) 3647-1102 FAx:

REGrsrRo No IPAAM: 1012.2327 PRocEsso No: 1917.2020

Áner r seR supRrMrDA: O,4ha REcrBo SINAFLOR No: 21318839

DADos Do Iuóvrrrrcnnrxo:
Loc.rr-rzrçÃo: Rodovia AM-010, Trecho do km 41,8.

FTNALTDÀDE: Autorizar a supressão da vegetação para manutenção da RodoviaAM-
010 do trecho do km 4í ,8 em uma área de 0,4ha.

Coonorxlols GrocnÁHc,l,s nr ÁnEl ne vscETÂÇÂo A sER supRrMlDA:

Pontos LATITUDE LONGITUDf Pontos LATITUDE LONGITUDE
P1 02.46'15,07'S 59"55'.22,65" W P3 02'46'19,43'S 59"55',24,72" W
P2 02"46', 19,66' S 59"55'23,96" W P4 02'46',14,90'S 59'55'23,41" W

rxrron-lçÀo DE VoLUME: 21,6031 (st) de madeira em lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇÃO:01 ANO

Manaus-AM,

Wande H. do Nascimento
Diretoria Técnica

IMPORTANTE
. Ficr .rprct!.o.rtc proibido o Ír.r!poí. do D.t ri.l. r.D o DocuDclto dc Orig.m Floía.tal - DOF
. O uso inegular dests LAU implicâ Da iua invalidaçâo. bem como nas sançôes previshs na,Iegislaçàol
. Este Documento não contém emeídâs ou msums:
. Este Documento deve peÍmsnecer no local dâ exploÍaçÀo para efeito de fiscalização (frente e veÍso)
. O volume autorizado neo quita volume pcndente de reposição ÍloÍeslal:
. Os dados té.íicos do pojelo úo de inteiÍa Íesponsabilidade do Íesponsável tccnico

IPAAM

m
Juliano MarcosfoJlente de Souza
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RESTRIÇÔES E/OU CONDICIONANTES DE VALIDÂDE DESTA LICENÇA: LAU-SV N." I2Ol2022

l. O pedido de licenciamento e a Íespectiva concessão da mesm4 só terá validade quando publicada Diário
Oficial do Esado, 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, 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 aÍ.23, da Lei n'.3.785 de 24 dejutho de 2012;

3. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissâo da Licença implicani na sua
automática invalidação. devendo ser solicitada nova Licença. com ônus para o interessaào;

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 neúum documento exigido pela Legislação Federal, Estadual
e Municipal;

6. A pr€sente Autorização de Supressão Vegetal - ASV está sendo concedida com base nas informações
constantes no processo n' 1917.2020.

7. Para o transporte e a comercializaçâo de produtos e subprodutos florestais oriundos desta Autorização de
Supresso Vegetal - ASV, o empreendedor/detentor da ASV deverá solicitâr a Autorização de Utilização
de Matéria Prima Florestal - AUMPF junto ao IPAÂM, o que conesponde uma posterior inserção de
novo pedidojunto ao SINAFLOR;

8. Fica proibida a comercializgão I o ransporte do material leúoso oriundo do cone das espécies
protegidas na forma da Lri:

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

10. Proteger o solo e os cursos d'água da contaminaçâo por substáncias tóxicas (combusiveis, óleos, graxas,
inseticidas, agrotóxicos, tintas e outros);

I I . Em caso de nova solicitaçâo de renovação, o executor deverá apres€ntar relatório parciâl da supressão da
vegetação com a rôspectiva ART do profissional habilitado contendo as seguintes informações: número
de indivíduos retirados, área suprimid4 área a ser suprimid4 volume em m3, comprovação da destinação
do material vegetaljá suprimido, coordenadas geográficas, registro fotográfico e outras informações
pertiEntes no prazo de validade da Licença;

12. Fica proibida a inteÍÍupção dos cursos d'águ4 quando da constsução das vias de âcesso para Íamposiçâo
na área;

I 3 . Em caso de doaçâo da leúa ora autorizada, obrigatória à homologaçâo do pátio;
14. Esta Licença Ambiental Única - LAU de Autorização de Supressão Vegetal- ASV autoriza somente a

extraçâo das espécies e volumetia listadas;
15. Fica expressamente proibido o corte da andiroba (Carapa guianensis; Carapa paraense) e copaíba

(Copaifera trapezifolia hayne; Copaifera reticulata; Copaifera multijuga), de acordo com o Decreto

t t. n:t#'jas?'H111*r,o*ro o"* ars madeireiros a casranheira (Bertholletia excelsa) e a seringueira
(Hevea spp.), em florestas naturais, primitivas ou regeneradas, conforme estabelece o Decreto Federal no

5.915t06.
17. Esta autorizâçil,o para supressão vegetal é pâra uma área corre§pondente à 0,4hr;
18. O interessado deve assinar, no prazo de 90 dias, Termo de Compromisso de Compensaçâo Ambiental -

TACCA, pela realizaçâo da intervenção em APP, de acordo com o Termo de RefeÉncia a ser apresentado
a este OEMA;

19. O executor deve apresentar relatório de execução da supressão da vegetaçâo com a respectiva ART do
profissional habilitado contendo as seguintes informações: número de indivíduos retirados, volume em
mr, comprovação da destinaçâo do material vegetâl, cooÍdemdas geográficas. Íegisúo fotognifico e

outras informações pertinentEs no Fazo de validade da licença;


