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GOVI,RNO DO ESTADO DO AMAZONASr

LICENÇA AMBIENTAL UNICA DE SUPRESSAO VEGETALN,' 18212022

INTEREsSADo: Marcelo Augusto Calbo Garcia.

ENDEREÇo nARA connrspox»Êxcrl: Rua Misushiro, n' 170, Parque Dez de Novembro,
Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 004.282.837 -64

Fonr: (92) 99167-2848

REGrsrRo No IPAAM: 1012.2321

Ánrl l srn supRrMrDA: 0,0462ha

DADOS DO IMÓVELIf,RRENO:

0 w0

ItscnrçÃo Esrlorrlr-:

Flx:

PRocosso N.": 3443 I 2022-23

LocrLrzlçÃo: Av. José Augusto Loureiro, s/no, Lote 32, Quadra E, Condomínio
Alphaville Manaus ll, Ponta Negra, Manaus-AM.

FTNALTDADf,: Autorizar a supressão vegetal para construção de uma unidade familiar,
em uma área de 0,0462ha.

Coonoex,lols GrocnÁrrc,ls ol Ánrl or vrcrrAÇÂo A sER supRtMrDA:

Pontos LATITUDE LONG ITUDE Pontos LATITUDE LONGITUDE
0 03.2'55.t5-S 60'5',52. t0-W PJ 03'2',55.551'S 60"5',51.75"W
PI 03.2'54.47-S 60'5'51.50"W P,l 03'2'55.t5"S 60'5'52.10"W
P2 03"2',54.7E-S 60.5'5 t_ t2-W

Volume Autorizado: 48,4477 (st) Lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇÃO:01 Ano

Manaus-AM,

Av. Mario Ypiranga Monteiro, 3280 - Parque 10 de Novembro
Fonet l92l21238721 I 2'123ô731 I 212çô778
Manaus -AM - CEP: 69.050-030
wêb: www.ipaam.am.govbr

D
Juliano Marcos Vslnte de So'rzq

Diretor'PÉrldenre

IPAAM

Rosa Marie liveira Geisller
Di Técnica

. FIar arprcariúaíta proibido o tr.raporta do úat rirl, Bcm o Documaúto da Origcm Floralttl - DOF
o O uso inegular dest! LAU implicâ na sua invalidâçlo. bem como nas sânções pr€vistâs nâ legislâçãol
. Este Documento nio conlém cmendas ou rasurasi
. Este Documento devc pcrman€cer no local da exploÍsçto paÍa ofeito d. fiscslizsção (freÍte e vcrso)
. O volume autorizado neo quits volume pendeÍle de rcposição Ílorcstal:
. Os dados técnicos do pÍoj€to são de inteiri responslbilidsde do respondvcl técnico
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IM PORTANTE:



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 elerônico de

comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme
aÍt.24, dzLei Ít.3.785 de 24 dejulho de 2012;

2. Â solicitação da Íenovação da Licença Ambiental Única deverá ser requerida num prazo mínimo de l2O
dias, antes do vencimento, conforme art.23, da Lei n'.3.785 de 24 dejulho de 2012;

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

automática invalidaçâo, devendo ser solicitada nova Licença, com ônus para o int€ressado;
4. Esta Licença é válida apenas para a localização, atividade e finalidâde constante na mesm4 devendo o

intercssado Íequerer 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 Autorizção de Supressão Vegetal - ASV está sendo concedida com base nas informações

constantes no processo n" 3443D022-23,
7. Para o transporte e a comercializaçâo de produtos e subprodutos florestais oriundos desta Autorização de

SupÍesso 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 SINAFLOR;
8. Proteger a fauna conforme estabelecido nas Leis n.' 5. 197/67.
9. Fica proüida a. comercialização e o transporte do material leúoso oriundo do cone das espécies

protegidas na forma da lÉi;
10. Reâlizar durante o período de supressâo vegetal as medidas preventivas e mitigadoras dos impactos

relacionados fauna silvestre;
ll. üanter integral as Á;eas de Preservação Pemnnente, conforme estabelecido a Lei t" 12.651112 e

12.727 20t2;
12. Proteger o solo e os cursos d'água da contâminaçâo por substâncias tóxicas (combustiveis, óleos, graxas,

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

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

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

na área;
15. Em caso de doação da leúa ora autorizâd4 obrigatória à homologação do pátio;
16. Estâ Licença Ambiental Única - LAU de AutoÍização de Supressão Vegetal - ASV autoriza somente a

extraçâo das esÉcies e volumetria listadas;
17. Fica expressamente proibido o coíe dâ andiroba (Carapa guianensis; Carapa paraense) e copalba

(Copaifera rapezifolia hayne; Copaifera Íeticulata; Copaifera multÜuga), de acordo com o Decreto
Esradual n 25.044/05;

18. Não são passíveis de exploração para fins madeireiros à Castaúeira (Bertholletia excelsa) e a Seringueira
(Hevea spp.), em florestas naturais, primitivas ou regeneradas, conforme estâbelece o DecÍeto Federal no

5.975t06.
19. O executor deve apresentar relatório de execução da supressão {a vegetação com a respectiva ART do

profissional habilitado contendo as seguintes informações: número de indivÍduos retirados, volume em

m3, comprovaçâo da destinação do material vegetal, coordenadas geográficas, Íegistro fotográfico e

outras informações pertinentes no prazo de validade da licença.

20. Estâ autorização para supressão da vegetação é para umâ área correspondente â 0,0462h4.
21. Nilo é permitida a realização de queimada na târea do objeto desta autorizaçâo.

RESTRIÇÓES E/OU CONDICIONANTES DE VALIDADE DESTA LICENÇA: LAU-SV N.' IE2/2022


