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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

INTERESSADo: José Maria Câmara de Oliveira.

ENDEREÇo nARA coRREspoNDÊNCrA: Estrada Monte Cristo, n"2303, Monte Cristo,
Manacapuru-AM.

CNPJ/CPF: 336.858.272-00 INscRrÇÃo EsTADUAL:

Foxr: (92) 99162-99't0 Frx:

REGrsrRo ro IPAAM: 10't 1.0109

Ánrr r srn supRrMrDA: 0,7380 ha PRocESSo N.': 094412022-58

DADOS DO IMÓVEL/TERRENO:

Loc,rr-rz,r.çÃo: Rodovia Manoel Urbano, (AM-010), km 82, Bairro Deus e Fiel, Zona
Urbana, Manacapuru-AM.

FTNALTDADE: Autorizar a supressão vegetal para atividade de lavra a céu aberto sem
beneficiamento (extração de saibro e laterita) em uma área de 0,7380ha.

CooRDENADAS GEocRriFrcAs ol ÁnEl or vncnuçÃo a sER supRrMrDA:

Pontos LÀTITUDE LoNG ITU DE Pontos LATITUDE LON(;ITUDE
\'l 03.16'26.228'S 60.38',57.495',W v4 03"16'13,472" S 60ô38',27.5 t3" W
v2 03.16'10.489'S 60'u8'29.t62" W v5 01"16'29-214" S 60'18'55.873" W

Volume Autorizado: 128,3671(st) em lenha.

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇÃO: 01 Ano

Manaus-AM, ií AC]M.
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LICENÇA AMBIENTAL UNICA DE SUPRESSÃO VNCTTAL N.'I85/2022



RESTRIÇÔES E/OU CONDICIONÂNTES DE VALIDADE DESTA LICENÇA: LAU-SV N.' T85/2022

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 eletrônico de
comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme
art.24, da Lei n.3.785 de 24 de julho de 2012.

2. A solicitaçâo da renovação da Licença 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 modificaçâo 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 mesm4 devendo o
interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um destes itens.

5. Esla Licença não dispensa e nem subÉtitui nenhum documento exigido pela Legislaçâo Federal, Estadual
e Municipal;

6. A presente Autorização de Supressão Vegetal - ASV está sendo concedida com base nas informações
constantes no processo n' 09114/2022-58;

7. Para o transporte e a comercialização de produtos e subprodutos florestais oriundos destâ Autorização de
Suprcsso 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 pedidojunto ao SINAFLOR;

8. Proteger a fauna conforme estabelecido nas Leis n.' 5.197 I 67 ;
9. Fica proibida a comercialização e o transporte do material leúoso oriundo do corte das espécies

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

relacionados fauna silvestre;
ll. Manter integral as Áreas de heservação Permanente, conforme estabelecido a Lei n." 12.651/12 e

t2.'127 t2012:
12. Proteger o solo e os cursos d'água da contaminaçâo por substâncias tóxicas (combusdveis, óleos, graxas,

inseticidas, agrotóxicos, tintas e outros);
13. Em caso de solicitação de renovação, apresentar Íelâtório de exploração florestal constando a planilhade

volume de material leúoso já suprimido e a ser suprimido, conforme autorização em Licença Ambiental
Unica - LAU de Autorização de Supressâo Vegetal - ASV

14. Fica proibida a interrupção dos cuÍsos d'águ4 quando da construção das vias de acesso para transposição
na área.

I 5 . Em caso de doaçâo da leúa ora autorizad4 obrigatória à homologaçâo do pátio.
16. Esta Licença Ambiental Única - LAU de Autorização de Supressão Vegetal - ASV autoriza somente a

extração das esÉcies e volumetria lisl,adas.
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
Estadual n 25.0/t4l05.

18. NiIo são passíveis de exploração para Íins madeireiros a Castaúeira (Bertholletia excelsa) e a Seringueira
(Hevea spp.), em florestas natuÍais, primitivas ou regeneradas, conforme estabelece o Decreto Federal no

5.97 5/06.
19. A supressâo vegetal de 02 individuos de seringa (Havea brasiliensrr), espécies protegidas, na forma da

Lei, estito diretamente condicionadas à Compensação Florestal, por meio da comprovaçâo e plantio e

estabelecimento/acompanhamento das mudas na proporção de 8:t para cada indivíduo suprimido.
Comprovado nos autos em tela, via relatório circunstanciado no prazo de validade da Licença, contendo
Íegistros fotográficos, coordenadas geográficas da área de reposição e/ou salvamento e assinatura do
técnico vel.

Nome cientifico Nome popular N' de indivlduos No de individuos a çompensar
Hewo brasíliensis Seringa 02 l6

20. Esta autorização para supressão vegetal é para uma área correspondente à 0,7380ha.
21. Não e permitida a realização de queimada na área de objeto desta autorização.


