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LICENÇA AMBIENTAL UNICA DE SUPRESSAO VEGETALN." 235/2022

Pontos LONG ITUDE Pontos LATITUDE LONG ITUDE
PI 03.03'6, 779" S 60005'58_1g', W P,l 03.03'6.383" S 60005'57-26'W
P2 03.03'6.371" S 60.05'58.37" W P5 03'03'6,779" S 60'05'58, t9', W
PJ 03"03'5,478'S 60ô05'57.57" W

Volume Autorizado: 18,912 (st) Lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇÁO: 01 ANO

Manaus-AM,

14ouTffi

Rosa Ma Iiveira Geisller Juliano Marcos ente de Souza
,identeDiretor P

ÍM PORTA NTE:

#

. Ficl .xpr6!rm.!tc proibldo o trrNportc do Erlcrirl! ra[| o Doarmarto da Origam Flor.sLl - DOF

. O uro iÍÍetulâr desta LAU irrplie na soa invllidaçio, bem como nrs sançares pÍavistâs üâ legislsçAo;

. Esic Documento não contém ernetrdas ou rôsura§:

. Este Docum€nto deve permstrecer no local da exploração púr efcito de fiscdi"rçâo (ftente e verso)

. O volume autorizsdo nâo quita volume pendente de rcposiçio floíest l;

. Os dados tecnicos do projeto sâo de inteirs responsrbilidadc do responsável técoko

IPAAM
Irdn todlllo@oÀdn útal

do Aearonââ

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

INTERESSADo: Fé Comercio de Combustíveis e Derivados dê Petróleo Ltda.

ENDEREÇo pARÂ coRREspoNDÊNcrA: Av. Desembargador João Machado, no 597,
Alvorada, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 08.219.844/0001-30 INscRtÇÃo ESTADUAL:

Fonr: (92) 99í67-2848 Frx:

REcrsrRo No IP AANI: 1012.2321 RECIBo Do SIN,ulon: 21319022

Ánrr r snn supRrMrDÀ: 0,0702ha PRocEsso N.": 284612022-63

DADOS DO IMÓVEL/TERRENO:

Loclr-rzlçÀo: Av. José Augusto Loureiro, s/no, Lote 01, Quadra H, Condomínio
Alphaville Manaus 0í, Ponta Negra, Manaus-AM.

FTNALTDADE: Autorizar a supressão vegetal para construção de uma unidade familiar,
em uma área de 0,O7O2ha.

Coononr.loas GEocRÁFrcAs ol Ánrl DE vEcETÂÇÃo A sER SUpRJMIDA:

LATITUDE

4úffi.

Técnica

Av. Mario Ypiranga Montôiro, 3280 - Parquê l0 de Novembro
Fonat 1921 2123ô721 I 21235731 I 2123â778
Manaus -AM - CEP: ô9.050-030
wêb: wwwipaam.am.govbr



RESTRIÇÔES E/OU CONDICIONANTES DE VALIDADE DESTA LICENÇA: LAU-SV N." 235/2022

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 circulaçãó, em meio eletrônico de
comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos murais das hpfeituÍâs e Câmaras Municipais, conforme
art.24, da Lei n.3.785 de 24 dejulho de 2012;

2. A solicitação da renovação da Licença Ambiental Única deverá ser requerida num prazo mínimo de 120
dias, antes do vencimento, conforme aÍ.23, da Lei n".3.785 de24 de jtiho de 2012;

3. Todâ e qualquel modificaçâo innoduzida 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 localizaçâo, atividade e finalidade constante na mesm4 devendo o
interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um destes itens;

5. Esta Licença não dispensa e nem substitui nenhum documento exigido pela Legislação Federal, Estadual
e Municipal;

ó. A presente AutorizÀção de Supressão Vegetal - ASV está sendo concedida com base nas informações
constantes no processo n" 2W12022-63.

7. PaÍa o fansporte e a comercialização de produtos e subprodutos florestais oriundos desta Autorizaçâo de
Supresso Vegetal - ASV, o empreêndedor/detentor da ASV deverá solicitaÍ a Âutorização de Utilização
de Matéria Prima Florestal - AUMPF junto ao IPAAM, o que corresponde uma posterior inserção de
novo pedido junto ao SINAFLOR.

8. Proteger a fauna conforme estabelecido nas Leis n.o 5.197/67.
9. Fica proibida a comercializaçâo e o traÍrspone do material leúoso oriundo do corte das espécies

.protegidas na foÍma da Lei;
10. Realizar durante o período de supresso vegetal as medidas preventivas e mitigadoras dos impactos

relaçionados fauna silvestre.
ll. Manter integral as Áreas de Preservação Permanente, corforme estabelecido z Lei n.o 12.651112 e

t2.727 D0t2;
12. Proteger o solo e os cursos d'água da contaminação por substâncias tóxicas (combustíveis, óleos, graxas;

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

volume de material leúoso já suprimido e a ser suprimido. conforme autorização em Licença Âmbiental
Unica - LAU de Autorização de Supressâo Vegetal - ASV

14. Fica proibida a inlerrupção dos cuÍsos d'águ4 (uando da construção das vias de acesso para transposição
na área.

I5. Em caso de doaçâo da leúa ora autorizad4 obrigatória à homologação do pátio;
16. Esta Licença Ambiental Única - LAU de Autorização de Supressão Vegetâl - ASV autoriza somente a

extração dâs espécies e volumetria listadas;
17. Fica exprçssamente proibido o corte da andiroba (Carapa guianensis; Carapa para€nse) e copaíba

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

18. Não são passíveis de exploraçâo para Íins madeireiros a Castaúeira (Bertholletia excelsa) e a Seringueira
(Hevea spp.), em florestas naturais, primitivas ou regeneradas, conforme estabelece o Decreto Fedêral no

5.975106.
19. O interessado deve apÍesentar r€latório de execuçito da supressão da vegetação com a respectiva ART do

profissional habiliado contendo as seguintes informações: número de indivíduos retirados, volume em
m3, comprovação da destinação do material vegetal, coordenadas geográficas, regisro fotográfico e' outras informações pertinentes no prazo de validâde da licença;

20. Esta autorização para supressão da vegetação é para uma área correspondente a 0,0702ha.
21. Não é permitida a realização de queimada na áÍea objeto desta autorização.


