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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

LICENÇA AMBIENTAL úNtc,t DE supRxssÃo vBcnuLN." r73t2022

INTEREssADo: BEMOL S.A.

ENDEREÇo rARA connrspoxoÊxcr,l: Rua Miranda Leão, n" 4í, Centro, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 04.565.289/0001-47 INScRTÇÃo ESTADUAL3

FoxE: (92) 98130-6622 Frx:
REGTsTRoNoIPAAM: 1012.2331 STNAFLoR:21317241

Ánu r srn supnrrrlrol: 3,7 ha PRocESSo N.': 1573.2021

DADos Do rMóvELrrERxENei

LocALrzAÇÃo: Av. Torquato Tapajós, n" 8251, Tarumã, Manaus-AM.

FTNALTDADE: Autorizar a supressâo vegetal para execução de obras de terraplenagem
para fins de expansão do Centro de Distribuição com construção de um galpão de
alvenaria e cobertura êm êstrutura metálica, em uma área de 3,7ha.

Coonooxlols Geocn irrcls nl Ánrl oE vBcrrAÇÃo A sER supRrMrDA:

Pontos LATITUDE LONG ITUDE Pontos LATITUDE LONG ITU DE
PI 03.0'22,339',S 60"2',t4,987" W P5 03"0'18,574'S ó0'2'7,690" w
P2 03"0'20,872'S 60"2't4,222',W P6 03"0'24,280" S 60'2',1t.135' w
P.l 03'0 20.154's 60"2'15,591" W P1 03'0'22,339'S 60'2',14-987'W
P{ 03.0'15.441's 60.2't3,089',W

MANÀUS-AM, I AGOru1

/fl)
Juliano Marcos Valette de Souza

Diretor Ercsifente
Rosa Ma Oliveira Geisller

IMPORTANTE

Av. Mario Ypiranga MonteiÍo, 3280 - Parque 10 de Novembro
Fonei (92r 21234721 I 2123ô731 I 2123$778
Manaus - AM - CEP: 69.0íI-030
wêb: www.ipâam.am.gov.br
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ExpLoRAÇÂo DE VoLUME: 69,4914(st) de madeira em Lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇÃO: 01 Ano

Técnica

o trrnsporte do flttêrirl. §rm o Documctrto dc Origem Flordtrl - DOF
O üso iaÍrgulú dasti LAU implics na su5 invalidaçlo, bem Gomo nas ..nções pÍevistas na l§gislaÉo;
Estê Docümento neo conlém emendrs ou rasuras;

Este Documcnto deve per anecer no local ds exploÍação pâÍü efeito de fisc{lização (ÊEnle e verso)
O volume aulorizldo nio quils volume peodente de Íeposiçâo florEstâl;
Os dados técnicos do pÍojêto seo dc intcira Ícsponsabilidâde do rcsponúvel tecnico



RESTRIÇÕES E/OU CONDICIONANTE§ DE VALIDADE DESTA LICENÇA: LAU.SV N." 17312022

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 eletr6nico
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 Íenovação da Licença Ambiental Única deverá ser requerida num prazo mÍnimo de
120 dias, antes do vencimento, conforme aÍÍ.23, daLei no.3.785 de 24 de julho de 2012;

3. Toda e qualquer modificação inroduzida no.projeto após a emissão da Licença implicará na sua

automática invalidação, devendo ser solicitada nova Licenç4 com ônus para o interessado;
4. Esta Licença é válida apenas pára a localização, atividade e finalidade constante na mesma, devendo r

o intercssado requerêr ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um destes

itens;
5. Esta Licença não dispensa e nem substitui neúum documento exigido pela Legislação Federal,

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

constantes no pmcesso nô 1573.2021.
7. Pam.o transporte e a comercialização de produtos e subprodutos florestais oriundos desta

Autorizaçâo de Supresso Vegetal - ASV, o empreendedoÍ/detentor da ASV deverá solicitâr o
Autorização de Utilizaçâo de Mqtéria Primr Florestrl - AUMPF junto ao IPAAM, o que

corresponde uma posteíor inserçâo de novo pedido junto ao SINAFLOR;
8. Fica pioibida a cómercialização e o transporte do material lenhoso oriundo do corte das dspécies

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

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

t2.727t20t2.
I l. Proteger o solo e os cursos d'água da contaminação por substâncias tóxicas (combustíveis, óleos,

gnxas, inseticidas, agrotóxicos, tinlas e outros);
12. Em caso de solicitação de renovação, apresentaÍ relatório de exploraçâo floÍestal constalando a

planilha de volume de material leúoso já suprimiÇo a ser suprimido, conforme autorização em

Licença Ambiental Única - LAU de Autorização de Supressão Vegetal - ASV;
13. Fica proibida a interrupçâo dos cursos d'águ4 quando da construção das vias de acesso para

transposição na área;
14. Em caso de doação da leúa ora autorizad4 obrigatória à homologação do pátio;
15. Esta Licença Ambiental Única - LAU de Autorização de Supressão Vegetál - ASV autoriza somente

a extração das esÉcies e volumetria listadas;
16. Fica expressamente pÍoibido o corte da andiroba (Carapa guianensis; Carapa paraense) e copaíba

(Copaifera trapezifolia hayne; Copaifera reticulata; Copaifera mu§uga), de acordo com o Decreto

Esradual n 25.0,14105.

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 5.975106.
18. O executor deve apresentar relatóío de execução da supÍessão da vegetação com a resp€ctiva ART

do profissional habilitado contendo as seguintes informações: número de indivíduos retirados,

volume em m3, comprovação da destinaçao do material vegetal, coordenadas geogÉficas, registro
fotográfico e outÍas informações pertinentes no prazo de Yalidade da licença.

19. Esta autorização para suPressão vegetal é para uma fuea correspondente a 3,7 ha;

20. Não é permitida a realização de queimada na área objeto desta autorizaçeo;

21. Deverá ser apresentâdo no prazo de 0l ano, um relatório de execução de plantio e monitoramento

de mudas de Castanheira ((Berthollelia excelsa), totalizando 08 mudas na proporçAo 8:1, ou seja.

para cada indivíduo suprimido deve ser plantadas 08 da mesma espécie, contendo registro

fotográfico do plantio e das nudas coordenadas geográficas da iírea a ser contemplada;


