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À GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

LrcENÇA AMBTENTAL UNrCA DE SUPRESSÃO VECTUL N." 18ó/2022

INrf, RESsADo: Construtora ETAM Ltda.

ENDEREÇo PARA connrsporoÊxcll: Av. Margarita, no 420, Nova Cidade, Manaus-AM

CNPJ/CPF: 22.768.84010001-31 INscRrÇÃo ESTADUAL:

Foxo: (92) 99170-9634 FAx:

REGrsrRo No IPAAM: 1008.0109 Snurlon: 2í 318946

ÁnrA,q. se n sLpRrMrDA: 4,704 ha Pnocrsso N..: 8419t2022-80

DADOS DO IMÓVELIERRENO:

Locrlrz,rçÃo: Rodovia Am-010, km 1 70, Estrada do Novo Remanso, km í ,

Itacoatiara-AM.

FTNALTDÂDE: Autorizar a Licença Ambiental Única de Supressão Vegetal consiste na
necessidade de implantação de Lavra a Céu Aberto Sem Beneficiamento, c,om a
extração de matéria prima mineral para a obra pública intitulada "REFORMA E
MODERNIZAçÃO DA RODOVIA AM010'. A área total é de 4,7M hecrares.

Coononrlols Gnocn irrcls oa Ánel or vncnrÂÇÃo A sER supRrMrDA:

Pontos LATITUDE LONG ITUDE Ponlos LATITU DE LONGITUDE
vl 02"55',12,?73', S 59.8'9.óó5',W v3 02'55',24,582',S 59.7'58,587'W
\'2 02"55'13,727', S 59.8',7,110',W \'{ 02.55',27.338',S s9.8'2.297" W

MANAUS-ÀM, 02 AG M.

Av Mario Ypiranga Monteiro, 3280 - Paíque 10 de NovembÍo
Fono: (92) 21234721 I 2123ô731 I 2123ôTlA
Mânaus - AM - CEP: 69.050-0«)
wsb: www.ipaam.am.gov.br
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Juliano úarc-ffialàte de Souza

üretor Presidente

IPAAJTI

milson Souto C. Junior
Gere no exercício da Diretoria Técnica
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rxrlouçÃo oE VoLUME: 940,8657(st) de madeira em Lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇÃO: 0l Ano

I MPORTA N'I'E:
. Fici crprcasrm.ot. proibido o tÍrílporta do mrtarirl, scm o Docüm.trto dc Origêú Florcstrl - DOF
. O uso inegular destâ LAU implica na sus invalidaçào, bem como nas s€nções pÍevistas na legislaçào;
. Este Documento não contém emendas ou rÊsurâs:
. Este Documento deve permaneceÍ no local da exploragão paÍa efeito de fiscâlizâçào (fiente e verso)
. O volume aulorizado nâo quita volume p€ndente de reposição florestal;
. Os dados tecnicos do prúeto sâo de inteira resf,onsâbilidad€ do r.sponsável técnico



RESTRIÇÔES E/OU CONDICIONANTES DE VALIDADE DESTA LICENÇA: LAU.SV N.' TE6/2022

l. O pedido de licenciamento e a respectiva concessâo da mesma, só tení validade quando publicada
Diário Oficial do Estado, periódico regional local ou local de grande circulaçilo, 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 Unica deverá ser requerida num prazo mínimo de
120 dias, antes do vencimento, conforme art.23, da Lei no.3.785 de 24 dejulho de 2012;

3. Toda e qualqueÍ modificação infoduzida no projeto após a emissâo da Licença implicará na sua
automática invalidação, devendo ser solicitada nova Licenç4 com ônus para o interessado;

4. Esta Licença é válida apenas para a localização, atividade e Íinalidade constanle na mesm4 devendo
o interessâdo 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" 8419/2022-80.

7. Para o transporte e a comercializaçâo de produtos e subprodutos florestais oriundos desta
Autorização de Suplesso Vegetal - ASV, o empreendedor/detentor da ASV deverá solicitar â
Autorizáçlo de Utilizaçlo de Matéria Prima Florestal .,, AUMPF junto ao IPAAM, o que
corresponde uma posterior inserção de novo pedidojunto ao SINAFLOR;

8. Proteger a fauna conforme estabelecido nas Leis n.o 5.197/61;
9. Fica proibida a comercialização e o fimsporte do material leúoso oriundo do corte das espécies

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

rclacionados a fauna silvesne;
I l- Manter integral as Áreas de Preservação Pennanente, conforme estabelecido a Lei n.' 12,651/12 e

12.72712012.
12. Proteger o solo e os cursos d'água da contaminação por substâncias tóxicas (combustiveis, óleos,

graxas, inseticidas, a$otóxicos, tintas e outros);
13. Em caso de solicitação de renovação, apresentar relatório de exploração florestal constatando a

planilha de volume de material lenhoso já suprimido a ser suprimido, conforme autorização 3m
Licença Ambiental Unica - LAU de Autorização de Supressão Vegetal - ASV;

14. Fica proibida a interrupção dos cursos d'águ4 quando da construção das vias de acesso pzrra

transposição na área;
I 5 . Em caso de doação da lenha ora autorizad4 obrigatória à homologação do pátio;
16. Esta Licença Ambiental Unica - LAU dsAutoriação de Supressão Vegetal - ASV autoriza somente

a extração das espécies e volumetria listadas;
17. 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
Estaduâl n 25.044/05.

18. Não são passÍveis de exploração para fins madeireiros a Castaúeira (Bertholletia excelsa) e a

Seringueira (Hevea spp.), em florestas naturàis, primitivas ou regeneradas, conforme estabelece o
Decreto Fedeml no 5.975106.

19. O executor deve apresentar Íelatório de execução da suprcssão da vegetação com a respectiva ART
do proÍissional hâbilitado contendo as seguintes informações: número de indivíduos retirados,
volume em m3, comprovação da destinação do material vegetal, coordenadas geográficas, registro
fotogúfico e outras informaçõ€s pertinentes no prazo de validade da licença.

20. Esta autoriz ção para supressão vegetal é para uma área correspondente a 4,704 ha.
21. Não é permitida a realizaçâo de queimada na área objeto desta autorização.


