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óo$enNo oo psrADo Do AMAzoNAS

lÚrxÇ,1, ÀMBIENTAL UNICA DE sLIpREssÃo vrcrrll, N." t8l/2022

INTERESsADo: Luz Marina Natividade Nogueira Marinho,

ENDEREÇo rARA coRRrspoloÊxcrl: Rua San Ângelo, n' 19, Qd 5, Ponta Negra,
Mana us-AM.

CNPJ/CPF: 342.585.7 42-87 INSCRIÇÃo ESTADUAL:

Fax: (92) 98406-3í10Fone: (92) 99167-2848

REcrsrRo No IPAAM: 1012.2321

Ánrl l sen supRrMrDA: 0,0373ha

DADOS DO IMÓVEL/TERRf, NO:

PRocESso N.': 587 412022-24

LocluzaçÃo: Av. José Augusto Loureiro, s/no, Lote 06, Quadra E4, Condomínio
Alphaville Manaus 4, Ponta Negra, Manaus-AM.

FTNALTDADE: Autorizar a supressão vegetal para construção de uma unidade familiar,
em uma área de 0,0373ha.

Coonooulons Grocn,(rtcls oA Ánrl os vpcnrlçÃo l srn supRrMrDA:

Pontos LATITUDE LONGITUDE LATÍTUDE LONG ITU DE
PI 03.3'4.417"S 60'5'34.80"W 03.3'4.485-S 60"5',34.70"W

03"3',4,438-S 60'5'34.73-W P5 03ô3'4.550"S 60"5',34.57-W
P.l 0303'4.507'S 60ô5'34-73"W

Volume Autorizado: 6,40798 (st) Lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇÁO: 01 Ano

Manaus-AM,

0

Rosa Mari ira Geisller
Di rà ecnlca

. Ficr .xpr.$rm.trtr proibido o trrElport do mrtarhl, tcn o DocEmcrto dc Origam Florrrtrl - DOF

. O uso iírgular desta LAU implica na sua invâlidaÉo, bem como n&s sançõ€s previstls na legislaçào;

. Este Documento rúo aontém cm€ndâs ou ÍâsuÍss;

. Este Documento deve peÍmanecer no local da exploraÉo para êfeilo de fiscalização (Êente ê reNo)

. O volume sutorizado não quita volume p€Ídente de rEposiÉo ílorÊslâI.

. Os dados r&nlcos do projcto sào de inleiÍa responsrbilidade do Íssponúv€l lécnico

/Ô
Juliano Marcoslfcnte de Souza

Dlreúor I'EÜftlente

Av. Mario Ypiranga Mont6iro, 3280 - Parqu€ 10 dê Novêmbrc
Fonet (92\ 21234721 I 2123-6731 I 2123-6778
Mânaus - AM - CEP: 69.050-030
web: www.ipaam.am.gov.bÍ
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IMPORTANTE:



RESTRIÇÔES E/OU CONDTCIONANTES DE VALIDADE DESTA LICENÇÂ: LAU-SV N.' I8I/2022

l. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesm4 só terá validade quando publicada Diário
Oficial do Estado, periódico regional local ou local de grande circulagão, em meio eletrônico de
comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme
art.24, da Lei n.3.7 85 de 24 de julho de 2012;

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

dias, antes do vencimento, conforme an.23, da Lei n'.3.785 de 24 dejulho de 2012;
3. Toda e qualquer modificação inroduzida'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 mesma, devendo o

interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um destes itens;
5. Esta Lieença não dispensa e nem substitui nenhum documento exigido pela Legislação Federal, Estadual

e Municipal;
ó. A preseÍte Autorizâção de Supressão Vegetal - ASV está sendo concedida com base nas informações

constantes no processo n' 5874n022-24.
7. Para o transporte e a comercialização de produtos e subprodutos florestais oriundos desta Autorização de

Supresso Vegetal - ASV, o empreendedor/detentor da ASV deveú solicitar a Autorização de Utilizaçâo
de Matéria Prima Florestal - AUMPF junto ao IPAAM, o que conesponde uma posterior inserção de

novo pedidojunto ao SINAFLOR;
8. Proteger a fauna conforme estabelecido nas Leis n.o 5.197ló7.
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 supressão vegetal as medidas preventivas e mitigadoras dos impactos

relacionados fauna silvestre;
ll. ManteÍ integral as Áreas de Preservação Permanente, conforme estabelecido aLei n.o 12.651112 e

t2.727 t2012:
12. Proteger o solo e os cunos d'água da contaminação por substâncias tóxicas (combustÍveis, óleos, graxas,

inseticidas, agrotóxicos, tintâs e ouÍos);
I 3 . Em caso de solicitaçâo de renovação, apresentar relatório de exploraçâo florestal constando a planilha de

volume de material lenhosojá suprimido e a ser suprimido, conforme autorização em Licença Ambiental
Única - LAU de Autorização de Supressão Vegetal - ÂSV;

14. Fica proibida a intemrpçâo dos cursos d'água, quando da construção das vias de acÊsso para transposição

na átea;'
15. Em caso de doação da leúa ora autorizada, obrigatória à homologação do pátio;
ló- Esta Licença Ambiental Única - 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; Campa paraense) e copaíba

(Copaifera trapezifolia hayne; Copaifera reticulatâ; Copaifera multijuga), de acordo com o Deqeto
Esradual n 25.0,14/05;

18. Não são passiveis de exploração paÍa fins madeireiros a Castaúeira (Bertholletia excelsa) e a Seringueira
(Hevea spp.), em florestas natuÍais, primitivas ou regeneradas, conforme estabêlece o Decreto Federal n"
5.975t06.

19. O executor deve apresentar rclatório de execução da supressâo da vegetação com a respectiva ART do
profissional habilitado contendo as seguintes informaçôes: número de indivíduos retirados, volume em

mr, comprovação da destinaçào do material vegetâI, coordenadas geogÍáficas, registro fotográfico e

outras infoÍmações pertinentes no prazo de validade da licença.

20. Esta autorizzçâo para supÍessão da vegetação é para uma área correspondente a 0'0373h4.
21. Não é permitida a realização de queimada na área do objeto desta autorizção.


