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OVERNO DO ESTADO DO AMAZONASG

l\TEREssADo: CoNSTRUToRA Eratrtt Lroa.
ENDERT,Ço pARA coRREspox»Êrcrl: Av. MARGARITA, N" 420, Nova Ctoeoe, MANAUS-

AM.

CNPJ/CPF: 22.768.840/000í -3í INScRTÇÃo ESTADUAL:

Foxr: (92):2127-9797198115-8503 L.ONe092/21-01

Áner r srn surRIMrDA: 3,3145H4 PRocrsso N': 0233.2021

DADOS OO TUÓVOYTERRENO:

LocALrzAçÃo: Travessa Sol Nascente, s/no, Tarumã, Manaus-AM.

CooRDENADAS GsocRr(rIcAs ol ,inrl o'B vecerÂÇÂo A sER supRIMtDA:

Ponto Latitude Longitude
02.57'58,616" S 60'422,155"W

Itcm No de írvorê Vol. (m') Vol. (ST)
Vol. Aútorizado 160 r80.989 271,J18
Vol. Explorrdo 56 9J,880 140.821

Vol. r ser Explorâdo 10,t 87,0t 8 130.527

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇÃO: 01 ANO

Manaus-AM, I AO0"M
ô

Julieno Marcos Velerfte
Dirctor Prffitü

de Souza
te

milson Souto C. Junior
Gere , no exercício da Diretoria Técnica

Av. Mario Ypirangâ Montsiro, 3280 - Parque 10 de Novembro
Fonet (92121234721 I 21235731 I 21238778
Manaus - AM - CEP: 69.050{30
web: www.ipaam.am.gov.br

IPAAM
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TPAAM

LICENÇA AMBTENTÂL ÚXtCl DE SUPRESSÃO VBCTUL N." 054/21-01

P1

FTNALTDÂDE: Autorizar a intervenÉo ambiental para operaçáo de Jazida de
Empréstimo (extraçâo de saibro/laterito) em uma área de 3,3'í45 ha para Obras e
Serviços de Engenharia para executar a primeira etapa da implantaçáo de
pavimentação e drenagem de duplicaçâo de via urbana existente - estrada do
Tarumã, município de Manaus.

VOLUME AUTORIZADO:

I]\II'oRT {\TE:
. O uso irregulaÍ desta LÀU implica na sua invalidaçào. bem como nas sanções previstas na legislaçâoi
. Esle l)ocumenlo não contém €mendas ou rasuÍasi
. Este Documenlo deve peÍmaneceÍ no local da explomçào pôra efeito de fiscâlização (Êente e veÍso)
. O voluÍle autorizâdo não quita volume pendente de reposiçào florcslal:
. Os dados lecnicos do projeto sâo de int€iR responsabilidade do responsável técnrco



RESTRTÇÕES E/OU CONDTCIONANTES DE VALTDADE DESTA LTCENÇA: LAU-SV N.'05421-0r

l. O pedido de licenciamento e a respectiva coneessão da mesma, só teÉ validade quando publicada
Diário OÍicial 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
arl.24, da l-ei n.3 .785 de 24 de j ulho de 20 I 2;

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

dias, antes do vencirnento; 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 localização, atividade e finalidade constante na mesm4 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 Legislaçâo Federal,

Estadual e Municipal;
6. A presente Autorização de Supressâo Vegetal - ASV está sendo concedida côm base nas informaçÕes

constantes no processo n' 0233 .202 I
7. Para o tansporte e a comercializaçilo de produtos e subprodutos florestâis oriundos desta Autorização

de Supresso Vegetal - ASV, o empreendedor/detentor da ASV deverá solicitar a Autorização de

Utilização de Matéria Prima Florestal - AUMPF junto ao IPAAM, o que corresponde uma posterior
inserção de novo pedidojunto ao SINAILOR;

8. Proteger a fauna conforme estabelecido nas Leis n. 5.197/67;
9. Fica proibida a comercializaçâo e o transpoÍte do material lenhoso oriundo do corte das espécies

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

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

12.727 t2012;
12. Proteger o solo e os cursos d'água da contaminação por substâncias tóxicas (combustÍveis, óleos,

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

de volume de material leúoso já suprimido e a ser suprimido, conforme autorizaçâo em Licença
Ambiental Única - LAU de Autorizaçâo de Supressâo Vegetal - ASV;

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

transposição na área;

15. Em caso de doaçâo da lenha ora autorizada, obrigatória à homologação do pátio:
16. Esta Licença Ambiental Úniia - LAU de Autorização 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 multüuga), de acordo com o Decreto

Estadual n 25.044/05;
18. Não são passiveis de exploração para Íins madeireiros a Castanheira (Bertholletia excelsa) e a

Seringueira (Hevea spp.), em florestas naturais, primitivas ou regeneradâs, conforme estabelece o
Decreto Federal n' 5.975/06.

19. A supressâo vegetal de 05 indivíduos de Castaúeira (Bertholletia excelsa), espécie protegida na forma

da Lei, esta dirctamente condicionada à Compensação Florestal, por meio da comprovação e plantio e

estabelecimento/acompanhamento das mudas na proporção de 8:l para cada indivíduo suprimido.
Comprovaàos nos autos em tel4 via relatório circunstanciado no prazo de validade da licença, contendo

os registros fotográficas, coordenadas geogÉficas da área de reposição e/ou salvamento e assinatura do
técnico vel.

20. O executor deve apresentar relatório de execução da supressão da vegetação com a respectiva ART do
profissional habilitado contendo as seguintes informações: número de indivíduos retirados, volume em

m!, comprovação da destinação do material vegetal, coordenadas geognificas, registro fotognáfico e

outÍas informações pertinentes no prazo de validade da licença.
2l . Esta autorização para supÍessâo vegetal é para uma área correspondente a 3,3 145 ha.

22. Não é permitida a realização de queimada na áÍea objeto desta autorizzção.

Nome Popular No de indivíduos N' de indivíduos a CompensarNome Científico
40Castanheira 5Bertholletia excelsa


