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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
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LrcENÇA AMBTENTAL UNICA DE SUPRESSAO VEGETAL N.'r90/2022

INTERESSADo: SEINFRA - Secretaria de lnfraestrutura e Região Metropolitana de
Manaus.

ENDEREÇo rARA coRREspoxoÊncra: Av. Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, no
3.760, Monte das Oliveiras, Shopping Manaus Via Norte - Piso L2, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 05.533.935/0001-57 IxscruçÃo Esrrou,rr-:

Foxr: (92) 99262-1956 F,rx: (92) 99162-9314

REGTSTRoNoIPAAM: 1008.2301 PRocESsoNo:191712020

Ánea r seR supRrMrDA: 67,562ha REcrBo SINAFLOR No: 21318951

DADos Do rnróvoLrrnRRENo:

Locrrrz,rçÃo: Rodovia AM-010, Trecho do km 188 aokm225, entre a Vila de Lindóia
e o Município de ltacoatiara-AM. 

.

FTNALTDADE: Autorizar a supressáo vegetal para manutenção da Rodovia AM-010
entre,os km 188 ao km 225 (Manaus/ltacoatiara) com área correspondente à 67,S62ha
de um total de 901,4ha, localizada entre a Vila de Lindóia e o Município de ltacoatiara.

Coon»rxlols Gu,ocru{ncls ol ÁnBl on vncotAÇÃo Â sER supRtMrDA:
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Pontos LÂTITUDE LONG ITUDE Pontos LATITU DE LONGITUDE
\II 03'3',25-20t', S 58"43't.488" W P562J 03"3'43,284" S

\I2 03.3'26,309" S 58"43',r.10t'w P562{ 03"3'43.287" S 58.43'36,077',\.!
\Í3 03"3',26.464" S 58"43',r.637',W P5625 03"3'43.40r',S 58.43'16.868" W
\t{ 03.3'26,ó57" S 58043',2,23 t', W P5626 03'3'43,404',S

ExpLoRAÇÃo DE VoLUM818.532,94 letl de madeira em lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇÀO:0í Ano

Manaus-AM,

Rosa Mari liveira Geisller
D Técnica

IM PORTANTE

(D
Juliano Marcos Val{nte de Souz:

DiretqclréS ente

Ficl arprcssameo trarspoÍ. do meterirl. lem o Docum.íto d. Origcm Flor.strl - DOF
O uso irÍrgular desta LAU implics m sua invalidrçào, bem como nas saflções previstss nâ lcgishçâo
Este Documento Íão contém €mendâs ou rasuris;
Esle Documcnto deve pcÍÍnsnêcer nó locel da cxploÍaçâo pala efeito de fiscalizaçào (frEnlê e veÍso)
O volümc autorizado nâo qüits volume peÍdcnte de Íeposiçâo florestll;
Os dados téc[icos do pÍojeto seo de inteiÍa responslbilidâde do Ícsponsável técnico

IPAAM
h&rtod!hçlo ânúLtü.I

dolDaroaa

IPMM
IFL

58'43',3ó.059'W
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Av. Mario YpiEngâ Monteiro, 3280 - Pârque '10 de Noveínbro
Fonet (92\ 2123Â721 I 2123â731 I 21235778
Manaus - AM - CEP: 69.050-030
wob: www.ipâam,am.govbr



RESTRIÇÔES E/OU CONDICIONANTES DE VALIDADE DESTA LICENÇA: LAU.SV N." I90/2022

l. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesm4 só teú validade quando publicada Diário
Oficial do Estado, periódico regional local ou local de grande circulaçâo, em meio eletrônico de

comunicação mantido pelo IPAAM. ou nos murais das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme
aí.24, da Lei n3.785 de 24 dejulho de 2012;

2. A solicitação da renovação da Licença Ambiental Única deverá ser requerida num prazo minimo de 120

dias, antes do vencimento, conforrne an.23, da Lei n'.3.785 de 24 dejulho de 2012;

3. Toda e qualquer modificaçào innoduzida 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 pam a localização, atividade e finalidade constante na mesm4 devendo o

inleressado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualqueÍ um destes itens;

5. Esta Licença não dispensa e nem substilui nenhum documento exigido pela Legislaçâo Federal, Estadual

e Municipal;
6. A presente Autorização Ambiental Única de Supressão Vegetal - LAU-SV está sendo concedido com

base nas informações constântes no processo n' l9l712020.
7. Fica proibida a comercialização e o transporte do material lenhoso oriundo do corte das espécies

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

relacionados fauna silvesfte;
9. ManteÍ integral as Áreas de Preservação Permanente APP, conforme estabelecido a Lei L" 12.651112,

alterada pela Lei no 12.727/12|'
10. Em caso de eventual necessidade de intervenção em APP, a supressão vegetal fica condicionada a

Autorização de Intervenção de APP a ser emitida por este IPAAM
I I . ProtegeÍ o solo e os cursos d'água da contaminaçào por substâncias tóxicas (combustíveis, óleos, graxas,

inseticidas, agrotóxicos, tintas e outros);
12. Em caso de nova solicitação de renovaçâo, o executor deveÉ apresentar relatório parcialda supressão da

vegetação com a respectiva ART do profissional habilitado contendo as seguintes informaçÕes: número

delndivíduos retirados, área suprimida, área a ser suprimida, volume em mr, comprovação da destinaçâo

do material vegetal já suprimido. coordenadas geográficas, registro fotognífico e outras informações

pertinentes no prazo de validade da Licença:
13. hica proibida a intemtpção dos cursos d'água, quando da construção das vias de acesso para transPosição

na área;

14. Em caso de doação da lenha ora autorizada. obrigatória à homologação do pátio;

15. Esta Licença Ambiental Única LAU de Supressão Vegetal autoriza somente a extraçeo das especies e

volumetria listadas;
16. Fica expressamente proibido o corte da andiroba (Carapa guianensis; Carapa paraense) e copaíba

(Copaiféra trapezifolia haynet Copaifera reticulata; Copaifera multüuga), de acordo com o DecÍeto

Estadual n 25.044/051
17. Não são passíveis de exploração para fins madeireiros a Castanheira (Bertholletia excelsa) e a Seringueira

(Hevea spp.), em florestas natuÍais, primitivas ou regeneradas, conforme estabelece o Decreto Federal no

5.915/06.
18. Esta autorização para supÍessão vegetal e para uma área correspondente a ó7,562ha;

19. O transporte e a comercialização de produtos e subprodutos florestais oriundos desta Autorização de

Supressâo Vegetal de modalidade UAS (Uso Altematiyo do Solo), somente poderá ser realizado munidos

de Documento de Origem Florestal - DOF
20. O executor deve apreientar relatório de execução da supressão da vegetação com a respectiva-ART do

profissional habiliàdo contendo as seguintes informações: número de indivíduos retirados, volume em

m,, comprovação da destinação do material vegetal, coordenadas geográficas, registro fotogÉfico e

outras informações pertinentes no prazo de validade da licença;

21. Na ocorrência de eipécies protegidas na forma da Lei durante a execução da atividade de supressão

vegetal, informar a este OEMA imediatamente e solicitar o coÍte destes indivíduos arbóreos.


