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IMPORTANTE:

xercício da Diretoria Técnica

Av MaÍio Ypiranga Monteiro, 3280 - Parquê 10 de NovembÍo
Fone: (9212123Â721 I 2123-6731 I 2123-6778
Manaus - AM - CEP: 69.050-030
web: www.ipaam.am. gov.br
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I COVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

LICENÇA AMBIENTAL ÚXtCe Or SUpnrSSÃO VEGETAL - LAU/UAS N." 233/2022

INTEREssADo: UGPE - Unidade Gestora de Projetos Especiais.

ENDEREÇo pARÂ coRRESponoÊrcrl: Rua Jonathas Pedrosa, no 659, Centro, Manaus-
AM.

CNPJ/CPF: 07.602.40410001-02 IxscnlçÁo EstlotrrL:

Foxr: (92) 3878-7232 F,rx: (92) 99115-3343

REcrsrRo No IPAAM: 1012.2308 PRocEsso N.": 0564.2021

Ánnl r se n supRrMrDA: 43,83ha RECIBo SINAFLOR N.": 21 3í 9025

DADOS DO IMÓVELIERRENO:

Loclr,rzaçÃo: Nas proximidades do lgarapé do Quarenta, trecho compreendido entre
a Av. Norte e Sul, Comunidade da Sharp e Av. General Rodrigo Otávio, denominado
trecho SEDUC (PROSAMIN) Manaus-AM.

FTNALTDADE: Autorizar a supressão da vegetação para realizaçâo de obras de
infraestrutura urbanística e saneamento, em uma área de 43,83ha.
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Volume Autorizador 1820,87 4 (st) Lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇÃO: 0l Ano

Manaus-AM, 1 't i3ÜÍ M.



RESTRIÇÔES E/OU CONDICIONANTES DE VALIDADE DESTA LICENÇA: LAU.SV N.'23312022

l. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesma, só terá validade quando publicada Diário
Oficial do Estado, periódico regional local ou local de grande circulação, em meio eletrônico de

comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme
an.24, da Lei n.3.785 de 24 dejulho de 2012:

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

dias. antes do vencimento, conforme art.23, da Lei n".3.785 de 24 dejulho de 20121

3. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissão 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 requeÍer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um destes itens:
5. Esta Licença não dispensa e nem substitui nenhum documento exigido pela Legislâção Federal, Estadual

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

constantes no prôcesso n" 0564.2021.
7. Proteger a fauna conforme estabelecido nas Leis n.' 5.197/6
8. Realizar o monitoramento das espécies ameaçadas de extinção como o Sauim-de-Coleira (Sagzrras

bicolor).
9. Realizar durante o período de supressâo vegetal as medidas preventivas e mitigadoras dos impactos

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

12.127/20t2:
I l. Proteger o solo e os cursos d'água da contaminação por substâncias tóxicas (combustíveis, óleos, graxas. .

inseticidas, agrotóxicos, tintâs e outros);
12. Em caso de solicitação de renovação, apresentar relatório de exploração florestal constando a planilha de

volume de material lenhosojá suprimido e a ser suprimido, conforme autorização em Licença Ambiental
Unica LAU de Uso Altemativo do Solo - UAS:

13. Fica proibida a interrupção dos cursos d'água, quando da construção das vias de acesso paÍa transposição
na área:

14. Esta Licença Ambiental Única LAU de Uso Altemativo do Solo - UAS autoriza somente a extração das

espécies e volumetria listadas;
15. Fica expressamente proibido o coÍe da andiroba (Carapa guianensis; Carapa paraense) e copaiba

(Copaifera trapezifolia hayne; Copaifera reticulata; Copaifera multijuga), de acordo com o Decreto
Estadual n 25.044/05;

16. Não são passiveis de exploração para hns madeireiros a Castanheira (Bertholletia excelsa) e a Seringueira
(Hevea spp.), em florestas naturais, primitivas ou regeneradas, conforme estabelece o Decreto Federal n'
5.9'7 5t06.

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

mudâs de Seringueira (Hetea brusiliensis) totâlizando 104 mudas, (na proporçâo 8:1, ou seja para

cada indivíduo suprimido devem ser plantadas 08 da mesma espécie), contendo registro fotográfico do
plantio e das coordenadas geográficas da área a ser contemplada.


