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ENDEREÇo PARI connrspoloÊlcrl: Av

CNPJ/CPF: 864.422.7 92-00

ForE: (92) 99167-2848

REGrsrRo No IP AAM: 1012.2321

Av MeÍio Ypirânga Monteiro, 3280 - Parque 10 d6 Novembro
Fone: (92\2'1234721 I 2123-6731 I 2123â778
Manaus - AM - CEP: 69.050-030
web: www.ipaam.am.gov.br

ENÇA AMBIENTAL uNrcA DE SUPRESSÃO VTCTTAL N.' 147 t20222

INTE EssADo: Karina Meireles Monteiro.

Ànrl a ssn supRrMrDA: 0,0368 ha

DADos Do ltuóvrlrrrRnnxo:

Itauba,, n' 1'151, Jorge Teixeira, Manaus-AM

INSCRIÇÃo ESTADUAL:

Fu: (92) 98406-3'110

SrNÀFLoR:

PRocESSo N.'3 450012022-91

Loc.urzaçÀo: Av. José Augusto José Loureiro, Lote N4-22, Condomínio Alphaville
Manaus 4, Ponta Negra, Manaus-AM.

FTNALTDADE: Autorizar a supressâo vegetal para construçâo de residência, em uma
área de 0,0368ha.

CooR-DENADAS Grocruiflcls oe Ánrl or vEcETAÇÃo A sER supRrMtDA:

Pontos LATITUDE LONGITU DE Pontos LATITT]DE LONGITUDE
P-t 03'03'0.700's 60'05'20.08" w P-3 03.03'0.621's 60"05'19.05" w

03'03'1.064's 60.05'19.9t', W P.J 03'03'0.260's 60"05'19.22" W

ExpLoRAÇÃo or VoluMr: ,t,3565 (st) Lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇÁO: 0l Ano

Manaus-AM, ??^ JUL W
€J,

Francisca Rosivana C. Pereira
Assessorâ, no exercício da Diretoria Técnica

Juliano Marc v lente de Souza
Di idente

I MPORTANTE:
. Ficr .rprr$.[.trta proibido o tnolporta do Briarhl, raD o lroa!úaúto da OrigaE FloÍtatrl - DOF
. O uso ircgulrr desta LÂU implica na sua iDvÀlidaÉo, bêm como Dss ss.trções pÍelristrs nô lcgislaçro;
. Este Documento não contém emendas ou rs§lrfâ§;
. Esle Docürncnto deve pcÍmânec€r no locel da explorrçâo prra êfeito de fiscllizrção (frente e verso)
. O volumc autorizsdo nào quita volume p€Ddente de ÍcposiÉo 0oÍêstal:
. Os dâdos lécnicos do projcto são de inteiis ,€sponsabilidade do responsável técnico -

IPAAM
hltltuto rrê Prü\Éo Anfr.'rt l

do,t rá26:6

COVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
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RESTRIÇÕES E/OU CONDICIONANTES DE VALIDADE DESTA LICENÇA: LAU-SV N.' T4712022

l. O pedido de lic€nciamento e a respectiva concessâo da mesm4 só teú validade quando publicada Dirârio
Oficial do Estado, periódico regional local ou locâl de grânde circulasão, em meio eletrôoico d€ comunicaçâo
manüdo pelo IPAAM, ou nos murÀis das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme an.24, da Lei n.3.785
de 24 dejulho de 2012;

2. A solicitação ds renovaçâo da Licença Ambienlal Única deverá ser requerida num prazo mínimo de 120 dias,
antes do vencimento, conforme art.23, da Lei n".3.7t5 de 24 dejulho de 2012;

3. Toda e quâlquer modificasão introduzida no projeto após a emissão da Licença implicará na sua automática
invalidação, devendo ser solicitada nova Licençq com ônus para o inleressado;

4. Esta Licença é válida apenas para a localizaçâo, atividade e Íinalidade constante na mesm4 devendo o
interÊssado requerer ao IPAÁM nova Licença quando houver mudança de qualquer um destes itens;

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

6. A presente Autorização de Supressão Vegetâl - ASV está sendo concedida com base nas informações
constantss no processo no 4500/2022-91.

7. Fica proibida a comercialização e o Í'ansporte do material leúoso oriundo do corte das espécies protegidas na
forma da Lei.

E. Para o trânspoÍt€ e a comercializaçâo de pÍodutos e subprodutos florestais oÍiundos desta Autorização de
Supresso Vegetal - ASV, o empreendedor/detentor dâ ASV dev€rí solicitlr r Aütorlzâçío de Utilizsçío de
Metérlâ Primr Florestrl - AUMPF junto ao IPAAM, o que corresponde uma poslerior inserção de novo
pedido junto ao SINAFLOR;

9. Proteger a fauna conforme estabelecido nas Leis n." 5.197/6
10. Fica proibida a comercialização e o transpoÍte do matsÍial lenhoso oriundo do cone das espécies protegidas na

forma da Lei;
ll. RealizaÍ durante o período de supressão yegetal as medidâs preventivas e mitigadoras dos impactos

relacionados fauna silvestÍe;
12. Manter integral as Áreas de Preservação Permanente, conforme estabelecido a tJi n ." l2.65ltl2 e 12.72712012:
13. Protcger o solo e os cuÍsos d'água da contâminação por substâncias tóxicas (combustíveis, óleos, graxas,

inseticidas, agrotóxicos, tintas e outos);
14. Em caso de solicitação de renovação, apres€ntar Íelatório de exploração florestal constando a planilha de

volume de material leúoso já suprimido e a ser suprimido, conforme autorização em Licença Ambiental
Unica - LAU de Autoriação 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 doaçilo da lenha ora autorizadq obrigstórir à homologeção do pátio;
17. Estâ Licença Ambiental Unica - LAU de Autorização de Supressâo Vigetal - ASV, autoriza somento a

extÍação das espécies e volumetrias listadas.
18. Ficâ expressâmente pÍoibido o cort€ da ,l,diÍobl (Carupa guianensb; Catapo paruense) c copríbr

(CopatÍeru tapedÍolia holne, CopalÍeru rctlculola; CopaiÍerunuwjuga), de acordo com o Decreto Estadual
Ít 25 .044105;

19. Não são passíveis de exploração paÍa fins madeireiros a Cast,.aheiÍs (Berlhollada üceha) e I Seringu€irr
(Haea spp.), em florestas mturais, primitivâs ou regeneradas, confoÍme estabelece o Decreto Federal n"
5.975106.

20. O executor deve apres€ntü relatório de execuçâo da supressâo da vegetação com a respectiva ART do
proÍissional húilitado contendo as seguintes informaçõês: número de indivíduos retirados, volumo em m3,

comprovação da destinãçitro do material vegetal, coordenadas geogúfica$ regisúo fotográfico e outras
informações peninantes no prazo de validade da licença

21. Esta autorização para süpressâo vegetal é para uma área correspondente à 0,036tha.
22. Não é permitida a realização de queimada na áÍea objeto desta autorização.


