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INscRrÇÃo ESTADLAL:

Flx:
PRocESso N.": 4273fi115

+La

IPAAIII

7 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

LICENÇA AMBTENTAL ÚNtCl DE SUPRESSÃO VBCBr,q,LN." 244t2022

INTEREssADo: Auto Posto Lima Eireli.

ENDEREÇo PARÁ coRREsPoxoÊrcrl: Av
AM,

CNPJ/CPF: 22.7 68.840 I 0001 -31

Forr: (92) 99í70-9634

REGrsrRo ro IPAAM: 1 01 2.321 5

Ánpr a snn supRJMrDA: 0,3842 ha

DADos Do ttrtóvr,LmnpnNot

Margarita, n" 420, Santa Etelvina, Manaus-

Loc.rlrzlçÃo: Av. dos Oitis, n" 825, Distrito lndustrial l, Manaus-AM.

FTNALTDADE: Autorizar a supressâo da vegetação para implantação de uma área de
Aterro de Resíduos Sólidos/Bota Fora/Resíduos Classe ll B, área total de 0,3842ha.

Coonooxlons GrocnÁrrcls on Ánre or vrcrrAÇÃo A sER supRrMrDA3

Rosa Oliveira Geisller Juliano Ma alente de Souza
Técnica Diretor ente

I M PORTANTE:
. Fica elpressamêDtc proibido o trsosporte do mrteriâl, sem o Documento de Origcm Florestâl- DOF
o O uso inegular desla LÂU impliÇa na sua invalidação. bem como nas sanções previstas na legislação:
. Este Documento não contém emendas ou rasuras:
. Este Documento deve permanecer no local da explotação para efeito de fiscalizaçào (frenle e verso)
. O volume autorizado não quita volume pendente de reposição florestal:
. Os dados técnicos do projeto sâo de inteira responsabilidade do responsável técnico

Av. Mario Ypirângâ Montsiro, 3280 - Parque 10 do Novombro
Fonet (92r 2123{721 I 21235731 I 2123-6778
Manaus -AM - CEP: 69.050-030
web: www.ipaam.âm.gov.br

VERTICES LATITLDE LONGITU DE vÉRTrc ES LATITUDE
P-01 3"3', 18.799"5 59.54',16.288"W P.OJ 3"3'21.728"S 59'54',18.985"W
P-02 3'3',19,310*S 59.54'15,431"W P-05 3"3'2 t .468"S 59"54',19,412"W
P-03 3"3'21,r53"S 59"54' 17.2 t2'W

IúÍtüro d. Prct€çáo ÁmblênrÀl
do^DÀroÍas

llt'vt'

VoLUME AuroRrz,roo: 130,920 (st) de lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇÃO: 01 ANO

Manaus-lM,07N0'úma

LONGITUDE



RESTRIÇÓES E/OU CONDTCIONANTES DE VALIDADE DESTA LICENÇA: LAU.SV N.'24412022

2.

3.

4.

5.

6.

7.

O pedido dc licenciamento e a respectiva concessão da mesm4 só rerá validsdc quando publicada Diário Oficial do
Estado, periódico regional local ou local de grànde circulaçâo, em meio elctrônico de comunica{ão mantido pelo

IPAAM, ou ros murais das Prsfeituras e Câmaras Muoicipais, confoi'Ínc aÍ1.24, da Lei n.3.7E5 de 24 dc julho de
20121,

A solicitaÉo da rênovaçâo da Licença Ambiemal Única dcvení ser rcquerida num prazo mínimo dc l2O dias, antes
do vençimento, conforme an.23, d8 L€i n'.3.785 de 24 dejulho de 2012;
Toda e qualquer modilicação introduzida no projeto após a cmissâo da Licença implicaá Íra sua automâica
invalidaçâo, devendo ser solicitadâ nova Licença, com ônus psra o intçresúdo;
Esta Licença é vâida apenas paÍa 8 locali?agâo, atividade e finalidade constante na mesm4 devendo o interessado

requcrer ao IPAAM rovs Lic€nça quândo houver mudança dc qualquer um desles itens:
Esta Licença nâo dispenss e n6m substitui nenhum docuinento cxigido pcla Legislação Fedcral, Estadual e

Municipal:
A pr€sentc Autorizaçâo de Supressão Vcgetal - ASV está sendo colcedida com base nas informações constantes no
processo n" 4273lT/15.
Pard o toa$?oÍte e a comercialização d6 produtos c subFodutos florestais oriundos desta Autorização de SupÍcsso

VegÊtal - ASV, o empÍeendcdor/detentor da ASV deverá solicilar a Autorizaçâo de Ulilização de Matéria Prima
Florcstal - AUMPF junlo ao IPAAM, o que coresponde uma postcri$ inscrçâo de novo pedido junto ao

SINAFLOR.
Proteger a fauna conforme cstabelecido nas Leis n." 5.197/67
Fica pÍoibida a comercializaçâo c o tsansportç do material lenhoso oriundo do coíe das esÉcies protegidas m forma
da Lei.
Realizar duratrtç o p€ríodo de suprcsso vegetal as mcdidas preventivas e mitigadoras dos impactos relacionados
fauna silvestre.
Manter integral as Áeas de Preservação Permanente, c{nfolme estabelccido a Lci n.o l2.65lll2 e 12.127D012.
PÍoleger o slo e os cursos d'água da contsminagão por substáncias tóxicas (combustÍveis, óleos, graxas" inseticids§

agrotôxicos, aintas e outros).
Em caso de solicitaçiio de renovaçâo, aprcs€nt8Í rçlatório de exploração floÍestal constando a plaoilha de volume de

material lenhoso já suprimido e a scr suprimido, conforme autorizaçâo €m Licença Ambicntsl Unicâ - LAU de

Aulorização de SupÍessâo Vegetal - ASV.
Fica proibida a interÍupçâo dos cursos d'água quando da coÍrstÍuçâo das vias de acesso para rransposição na área
Em caso de doaçb da lcúa ora autorizads, obrigatória à homologação do pátio,

Esta Licença Ambieltal Úoiça - LAU de Autorização de Supressão Vegetal - ASV auloriza somente a ex@çâo das

espécies e volumetria listadas.
Fica cxpr€ssam€úç proibido o cone da andiroba (Carapa guiatrcnsis: Carapa paraense) e copaiba (Copaifera

trapezifolia hayne; Copaifcra rcticulata; Copaifera multÜuga), de açordo clm o Decrcto Estadual n 25.044/05.

Nao são passÍveis de exploÍaçâo paÍa fins madêireiros a Cas8nheim (Beíholleria excelsa) e a Seringueira (H€vea

spp.), sm florestas naturais, primitivas ou regeneradas, conforme estâbeleca o Decreúo FedeÍãl Ít" 5-975106.

A supressão vegetal dc 0l indivlduo de Andiroba (Carapa guianínsis) cspécic protegida na forma da l,ei esú
dirçtameote condicionada à Compensasão Florestal, por meio de comprovação e plaÍltio e

eslabelecimento/acompanhamento das mudas na proporção de 8:l para cada individuo suprimido' a ser

comprovados nos aütos cm tela, via rclatório circünstanciado no prazo dc validade da Licenç4 contendo regisúo§

fotográficos, coordcnadas gcogúficas da árcâ de reposição dou sâlvamento e sssinatula do téclico rcsponsável.

Nome CientÍfico Nome popular No dê Individuos No d€ lndivíduos, compensar

O exçcutor deve apres$taÍ r€lúório de execução da suFessão da vegetação com a respectiva ART do pÍofissional

habilitado contcndo as sEguintes informaçõcs: núLÍnero de indivíduos retirados, volumc cm m', comprovação da

dqstinação do material vegetal, coordmadas geográficas, registro fotogáfico e outras infoÍmações pertinentes no

prazo de validade da licença
Esta autorização par"a supresslo vcgctal é para uma área coÍespondente à 03842hr.
Nào é permitida a realização de queimada na área objeto desta autoÍização
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