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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Pontos LONGITUDE Pontos LONGITUDE
PI 03'03'1.017's 60.06'26.9r5'W P6 03"03'0.933'S 60"06'21.71t" W
P2 03.03'1.069's 60"06'27,001" w 03"03'0.848',S @.o6'2',7,'t6t'W
P3 03.03't_132's 60"06'27.085',W P8 03'03'0,575',S 60ô06'27.794',W
P,t 03'03'1,205" s 60"0ó27. t56 W P9 03"03'0,201's 60'06'27,940" W
P5 03.03'r288, S Pt0 03"03'0.086's 60'06'27.368',W
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Av. MaÍio Ypiranga Monteiro, 3280 - Parque 10 de Novembro
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Manaus - AM - CEP: 69.050-030
web: www.ipaam.am.govbr
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LICENÇA AMBIENTAL UNICA DE SUPRESSÂO VrCnt,q.LN." 154t2022

INTEREsSADo: Hevi Embalagens da Amazônia Ltda.

ENDEREÇo pARÁ connEsror»Êrcrl: Av. Tefé, n" 500, Japiim, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 06.996.299/0001-62 INscRrÇÃo ESTADUAL:

Foxe: (92) 99167-2848 Frx:
REcrsrRo No IP AAM: 1012.2321 SlxrrLon:

Ánrr,r sEn supRrMrDA: 0,0657 ha Pnocrsso N..: 4337t2O22-67

oa»os oo IuóvrlrtrnnExo:
Loclt rzlçÃo: Av. José Augusto Loureiro, s/n", Lote 01, Quadra L1, Condomínio
Alphaville Manaus l, Ponta Negra, Manaus-AM.

FTNALTDADE: Autorizar a supressão vegetal para construçáo de residência, em uma
área de 0,0657ha.

CooRDENADAS Grocn,iptcas ol Ánre or vrcerAÇÃo A sER supRrMtDAi

LATITUDE LATITL DE

?7

60'06'27.21'7" W

ExpLoRAÇÀo DE VoLUME: 10,9354 (st) Lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇÃO:.0t Ano

Manaus-AM, ?6JVtrM,

I M PORTANTE:
. Ficr crprassln.trt proibido o trancpoí. do mrt rirl, sad o Do.ümetrto d. OÍigem Ftorcatrl - DOF
. O uso iÍregular desta LAtl implica na sua invalidação, bem cômo nas sançôes previstâs na legislação;
. Esle Documenlo não conlém emendas ou rasuras:
. Este f)ocumento deve permanecer no locâl da exploraçâo parÀ efeito de fiscalizçâo (fiente e verso)
. O volume aulorizâdo não quita volume pendente de Íeposição florcstal:
. Os dados tecnicos do projelo sao de inteü? responsabilidade do responsável lécnico



RESTRTÇÓES E/OU CONDICIONANTES DE VALIDÀDE DESTA LTCENÇA: LAU-SV N." 154/2022

l. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesma, só terá validade quando publicada
Diário Oficial do Estado, periódico regional local ou local de grande circulação, em meio el€trônico
de comunicação mântido 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 ÍenovaÉo da Lice-nça Ambiental 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 projgto após a emissão da Licença implicará na sua

automática invalidação, devendo ser solicitada nova Licença, com ônus paÍa o interessado;
4. Esta Licença é válida apenas para a localização, atividade e finalidade consante na mesma, devendo

o interessado rcquerer ao IPAAM nova Lieença quando houver mudança de qualquer um destes

itens;
5. Esa Licença não dispensa e nem substitui neúum documento exigido pela Legislaçâo Federal,

Estadual e Municipal;
6. A presente Autorizaçâo de Supressão Vegetâl : ASV está sendo concedida com base nas informações

constantes no processo n' 43371202247.
7. Fica proibida à comercialização e o transporte do material leúoso oriundo do corte das espécieí

protegidas na forma da Lei.
8. ManteÍ integral as Áreas de Preservação Permanente, conforme estabelecido aLei n'' 12.651112 e

12.727 l2ot2.
9. Protreger o solo e os cursos d'água da contaminação por substâncias tóxicas (combustíveis, óleos,

graxas, inseticidas, agrotóxicos, tintas e outÍos).
10. Em caso de nova solicitação, o executor deve aprcsentar relatório parcial da supressão vegetal,

executada, conforme Termo de Referência deste OEMA com a respectiva Anotação de

Responsabilidade Técnica - ART do profissional habilitado.
ll. Fica proibida a interrupção dos cursos d'água quando da construção das vias de acesso paÍa

transposição na área.

12. Em caso de doação da lenha ora autorizad4 obrigatÓria à homologação do pátio.

13. Está Licença Ambiental Únipa - LAU de Autorização de Supressão Vegetal - ASV âutoriza somente

a extração das espécies e volumetria listadas.

14. Fica expressamente proibido o corte da andiÍoba (Carapa guianensis; Carapa paraense) e copaíba

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

Estadual n 25.0214/05.

15. Não são passíveis de exploração para fins madeireiros a Câstaúeira (Bertholletia excelsa) e a

Seringueira (Hevea spp.), em florestas naturais, primitivas ou regeneradas, conforme estabelece o

Decreto Federal n" 5.975106.
16. O inteÍessado de apresentar rclatório final da atividade de suprcssão da vegetação com a respectiva

ART do profissionai habilitado, contendo as seguintes informações: número de indivÍduos retirados,' 
volume em m" comprovação da destinação do material vegetal, coordenadâs geográficas, registro

fotográfico e outras informações peíinentes no prazo de validade da licença-

17. Esta aúorizaçào para supressão vegetal é para uÍna áÍea correspondente à 0'0657h4.


