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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

LICENÇA AMBTENTAL UNICA DE supRESSÃo vncrr,l,LN." 192t2022

INTEREssADo: Engepro Engenharia e Projetos Ltda.

ENDEREÇo pAR{ coRREspoxoÊrctl: Av. Professor Nilton Lins, no31, Flores, Manaus-
AM.

CNPJ/CPF: 30.546.640/0001-62 INScNÇÃo ESTADUAL:

Foxr: (92) 3347-7880 Fu: (92) 99126-6870

REGrsrRo No IP AANI: 1012.2321 REGISTRo SINAFLOR: 21318968

Ánu r sensupRrMrDA: 0,0529 ha PRocESSo N.": 1011712022-72

DADOS DO ruóvulrrpnnrxo:
LocaLrz,rÇÁo: Av. José Augusto Loureiro, s/no, Lote 15, Quadra 03, Condomínio
Alphaville Manaus 03, Ponta Negra, Manaus-AM.

FTNALTDADE: Autorizar a supressão vegetal para construção de uma unidade familiar,
em uma área de 0,0529 ha

CoonopNlols GtocnÁrIcls or Áncl DE vEcETAÇÀo A sER sUpRTMIDA:

Pontos LATITUDE LONC ÍTUDE Pontos LATITUDE LONGITUDE
PI 03.03'23.858'S 60ô05'34.278" W P5 03"03'23.625',S 60"05'34.796' W
P2 03.03'23.777',S 60'05'34,384'.W P6 03.03'23.576'S 60.05'35.089'W
P3 03"03'23,690'S 60005,34.549" W P1 03"03'22.605'S 60"05'34.920'W
P{ 03003'23.639',S 60005'34.717',W P8 03"03'22.661',S 60005'34.596' W

Volume Autorizado: 3l,,9917 (st) em lenha.

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇÃO: OI Ano

Manaus-AM.
14 SíÍ Nn

,ffi1
Juliano Marcos üalrÀnte de Souza

DiretorPr<üente
Rosa Ma Oliveira Geisller

Técnica
IM PORTANTE:

Av. MaÍio Ypiranga Montêim, 3280 - PaÍquê 10 de Novsmbío
Fone: (92\ 2123ÂT21 I 2'123-6731 I 21234774
Manaus - AM - CEP: 69.050{30
web; www.ipaam.am.gov.br

FicÍ expressrmeÍte
O uso iÍÍegulaÍ desta LAU implicâ na sus invalidação, b€m como nas san(ôes previstls ía legishção:
Este Documento nao conlém emeídas ou rÀsurÂsi

Este Documento devc permaneceÍ no local d& exploraçeo para €feito de fiscalizâgão (fiente e verso)
O volume aulorizldonto quita volum€ pêndente de reposição florestal;
Os dados técnicos do pÍojeto são de inteira iespoÍrssbilidade do responúv€l lecnico

IPAAM
Inrttturo dr [lú.dô ÁInbt€ütãl

do^màrona!

o trrÍsport do m.t rirl, s.m o l)ocumanto da Oíg.m flor.strl - DOF



RESTRIÇÔES E/OU CONDICIONANTES DE VALIDADE DESTA LICENÇA: LAU-SV N.' 19212022

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 graÍlde circulação, em meio eletrônico de

comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme
aÍ1.24, da Lei n.3.785 de 24 dejulho de 20t2.

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

dias, antes do vencimento, conforme aÍ1.23, da Lei n".3.785 de 24 dejulho de 2012;
3. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissâo da Licença implicará na sua

'automática invalidaçâo, 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 destôs itens.

5. Esta Licença nâo dispensa e nem substitui neúum documento exigido pela tÉgislação Federal, Estadual

e Municipal. -

6. A presente Autorização de Supressão Vegetal - ASV está sendo concedida com base nas informagões
constantes no processo n" l0ll7n022-72.

7. Para o transporte e a comercialização de produtos e subprodúos florestais oriundos desta Autorização de

Supresso Vegetal - ASV, o empreendedor/detentor da ASv deverá solicitar a Autorizaçâo ite Utilização
de Matéria Prima Florestal - AUMPF junto ao IPAAM, o qire corresponde uma posterior inserção de

novo pêdidojunto ao SINAFLOR;
8. Proteger a fauna conforme estabelecido nas Leis n.' 5. I 97167.

9. Fica proibida a comercialização e o transpoÍte do material leúoso oriundo do corte das espécies

protegidas na forma da L,eii
l0- Realizar durante o perÍodo de supressâo vegetal as medidas preventivas e mitigadoras dos impactos

relacionados fauna silvestÍe;
It. Manter integral as Áreas de Preservação PerÍnanente, conforme estâbelecido a Lei n." 12.651112 e

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

inseticidas, agroróxicos, tintas e outros);
13. Em caso de solicitação de renováçâo, apÍesentaÍ relatório de exploração florestal constando a planilha de

volume de material leúosojá suprimido e a ser suprimido, conforme autorização em Licença Ambiental
Única - LeU de Autorizaçâo de Supressão Vegetal - ASv;

14. Fica proibida a intemrpção dos cursos d'águ4 quando da consrução das vias de acesso para transposição

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

extraçito das esÉcies e volumetria listadas;
17. Fica expressamente proibido o coÍte da andiroba (Carapa guianensis; Carapa paraense) e copaíba

(Copaifera o-apezifolia hayne; Copaifera reticulata; Copaifera multijuga), de acordo com o Decreto

Estadual n 25.0,14/05;
18. Não são passiveis de exploração para fins madeireiros a Casanheira (Bertholletia excelsa) e a Seringueira

(Hevea spp.), em florestas naturais, primitivas ou regeneradas, conforme estabelece o.Decreto Federal n"
5.975106.

19. O executor deve apresentar relatório de execução da supressão da vegetação com a respectiva ART do
pÍofissional habilitado contendo as seguintes informagõ€s: número de indivíduos retirados, volume em

m!, comprovação da destinação do material vegetal, coordenadas geográficas, registÍo fotográfico e

outras informaçôes pertinentes no prazo de vatidade da licença.
20. EsÍa autorização para supressão da vegetâção é para uma área correspondente a 0,0529ha.

21. Nâo é permitida a realizaçâo de queimada na área objeto desta aúorização.


