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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

LrcENÇA AMBTENTAL ÚNIC.I DE SUPRESSÃO VBCBULN.'177t2022

INTERESSADo: Kevin Nelson Ruiz de Oliveira.

ENDEREÇo rARA connespoxuÊxcte: Av. Coronel Teixeira, n' 1 5, Jardim Europa, Ponta
Negra, Manaus-AM.

CNPJiCPF: 600.947.102-87 lNScRrÇÃo ESTADUAL:

Foxe: (92) 99320-9129 Frx:

REGrsrRo No IP AAM:1012.2321 RECTBo Do StN,rrlon:21318849

Ánrr r ssn supRIMIDA3 0,0517ha PRocEsso N."t 587212022-35

DADOS DO TMÓVEL/TERRENO:

LocnuzrçÂo: Av. Perimetral Thales Loureiro, Lote 08, Quadra Q, Condomínio
Alphaville Manaus l, Ponta Negra, Manaus-AM.

FTNALTDADE: Autorizar a supressão vegetal para construção de uma unidade familiar,
em uma área de 0,0517ha.

Coonorxrols GrocnÁrtcls ol Ánel DE \rEcETAçÀo A sER SUPRIMIDA:

PoIltos LATITUDE LONGITUDE Pontos LATITUDE LONGITUDE
PI 03.03'15.32" S 60'06'7.501' w P3 03'03'16,5?" S 60'06'7.709" W

P2 03.03't5.41" s 60006,7_982',W P{ 03'03'16;48',S 60'06'7.245', W

Volume Autorizado: 16,5 (st) Lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORJZAÇÀO: ()I Ano

Manaus-AM,

Rosa Mariette Juliano Marcos nte de Souza

Di ecnlca Di idente

IMPORTANTE:
. Fica arpÍal'ltrrctrt. prolbldo o trrDlport. do ErrtcIialo !Gú ô Do.uDatto d. OriSao Flora3trl - DOF
. O uso inegular desta LAU impllca na sua iívalidaçâo, trem como nas sançôes previstaq m legislação;
. Eite Documcíto não contém emcndrs ou.msurasi
. Este Documento deve peÍmaneceÍ no local da explolação psra efeito de fiscalizaçro (frenIc e verso)
. O volumc !üorizâdo ntro quita volume pcndenlc de Íçposição Ílorcstali
. Os dsdos tecnicos do pÍojeto são de inteira Íesponsabilidade do responsável técnico

IPAAM
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RESTRIÇÔES E/OU CONDTCTONANTES DE VALIDADE DESTÂ LTCENÇÂ: LAU-§V N.. 17712022

l. O pedido de licenciamento e.a respectiva concessâo 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 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 aÍt.23, d^Lei n".3.785 de 24 de julho de 2012;

3. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissâo 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 localização, atividade e finalidade constante na mesmq devendo
o interessado 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 prcsente Autorização de Supressão Vegetal - ASV está sendo concedida com base nas informações
constantes no processo n' 5872/2022-35.

7. Proteger a fauna conforme estabelecido nas Leis n.o 5.197167.
8. Fica proibida a comercialização e o transporte do material leúoso oriundo do corte das espécies

protegidas na forma da Lei;
9. Manter integral as Áreas de Preservação Permanente, conforme estabelecido a Lei n." 12.651112 e

12.727 t2012;
10. Proteger o solo e os cursos d'água da contaminaçâo por substâncias tóxicas (combustíveis, óleos,

graxas, inseticidas, agrotóxicos, tintas e outros);
ll. Em caso de solicitação de renovação, apÍesentar relatório de exploração florestal conslândo a

planilha de volume de material leúoso já suprimido e a ser suprimido, conforme autorização em
Licença Ambiental Única - LAU de Autorizaçâo de Supressão úegetal - ASV;

12. Fica proibida a interrupção dos cunos d'água, quando da construção das vias de acesso para
transposiçAo na áreai

I 3 . Em caso de doação da lenha ora autorizad4 obrigatória à homologação do pátio;
14. Esta Licença Ambiental Única - LAU de Autorização de Supressão Vegetal - ASV autoriza somente

a extração das esÉcies e volumetria listadas;
15. Fica expressamente proibidd o corte da andirola (Carapa.guianensis; Carapa paraense) e copaíba

(Copaifera trap€zifolia hayne; Copaifera reticulata; Copaifera multijuga), de acordo com o Decreto
Estadual n 25.0214/05;

16. Não são passíveis de exploração para fins madeireiros a Castaúeira @ertholletia excelsa) e a
Seringueira (Hevea spp.), em florestas naturais, primitivas ou regeneradas, conforme estabelece o
Decreto Federal n" 5.97 5106.

17. O interessado de apresentar relatório final da atividade de supressão da vegetação com a respectiva
ART do profissional habilitado, contendo as seguintes informações: número de indivíduos retirados,
volume em m3, comprovação da destinação do material vegetal, coordenadas geográficas, registro
fotográfico e outras informações pertinentes no prazo de validade da licença

18. Esta autorização parâ supressão da vegetação é para uma área correspondente a 0,0517ha.


