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LICENÇA AMBIENTAL ÚrNrCA DE SUPRESSÃO VBCBTALN." 202t2022

. As labelas conlendo lodâs ás coolderadas geogÉficas da árgd solicitdda pa'a supressáo vegetal consta no Parecet Técnico nc
1 660.2022-GGEO (is. 540 ê 547) dos autos

VoLrrME AuroRrz-ADo: 8.058,717 (st) de madeira em lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇAO: OI ANO

Manaus-AM, 20SEÍ M
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Edmilson Souto C. Junior
Ge nte, no exercício da Diretoria Técnica

I NIPORTANTE;
o Fica expresssmente proibido o transporte do msterial, sem o Docomento de Origem Florestsl- DOF
. O uso inegular desta LAU implica na sua invalidação. bem como nas sanções previstas na legislaçào:
. Este Documento não contém emendas ou msuras:
. Este Documento deve permanecer no local da exploração para efeito de fiscalizaçào (frente e verso)
. O volume autorizado não quita volume pendente de reposição florestal:
o Os dados técnicos do projeto sâo de inteira responsabilidade do responsável técnico

ô
Juliano Marcos Vapnte de Souza

Diretor Pre*dente_J

Av. Maío Ypiranga Monteiío, 3280 - PaÍqu€ í0 de Novembo
Fonet (9212123472't I 21234731 I 212i-6778
Manaus -AM - CEP: 69.050-0«)
wêb: www.ipâam.am.gov.br

IPAAM

Vértice Latitude Longitude Vértice Latitudê Longitude
SUP.1 3'11'12.87'S 60'5'38.36" W SUP-5OO 3' 1 1', 10.58" S 60' s', 41.49" W
SUP-2 3'11',2049"S 60' s', 40.34" W SUP-501 3' í 1', 10.59' S 60' 5' 41 .48" W
SUP-3 3'11'20.26" S 60' 5' 40.68" W SU P-502 3' 11' 10.59" S 60' s' 41.47' W
SU P4 3' í í' 20.05" S 60' s', 4í 04" W 60' s', 41 .46'. W
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Ix-rEREssADo: Janne Gorette da Silva Brazão

EIDEREÇo rARA coRREspoNDÊxcrl: Rua General Glicério, no 29, Centro, lranduba-AM.

CNPJ/CPF: 341.139.082-49 INScRIÇÂoESTADIAL:

Foro: (92) 98206-2022 Lrz 12712022

REcrsrRo No IPAAM: 1012.2321 Stxrrlon: 21318701

ÁnEr r srn supRrMrDA: 76,7 ha PRocrsso N.': 394012022-21

DADOS DO IMÓVEL/TERRENO:

Locrr-rznçÂo: Zona de expansão urbana do Distrito Urbano Cacau Pirera, a margem
direita do Lago do Janauari, no município de lranduba-AM.

FINALTDADE: Autorizar a supressão da vegetação para a instalação de um loteamento
denominado "Residencial Brisas do Lago" em uma área de 76,7 de um total de 92,7 ha
localizada no município de lranduba-AM.

CooRDENADAS GEocnÁHc,ls ol Ánrl DE VEGETAÇÃo A sER supRrMrDA (poNTos rNrcrAs E

FINAIS):
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SUP-503 3" 11' 10.60', S



RESTR|ÇÔES E/OU CONDICIONANTES DE VALTDADE DESTA LICENÇA: LAU-SV N.'20212022

l. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão dâ mesma, só terá validade quando publicada
Diário Oficial do Estado, periódico regional local ou local de grande circulação, em meioeleÍônico de
comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme

^Ít.24, 
dÂLei n.3.785 de 24 de julho de 2012;

2. A solicitação da Íenovação da Licença Ambiental Única deveú ser requerida num prazo mínimo de
120 dias, antes do vencimento, conforme aÍ.23, da Lei n'.3.785 de 24 de julho de 2012;

3. Toda e qualquer modificação introduzida no pÍojêto após a emissão da Licença implicará na sua
automática invalidação, devendo ser solicitada nova Licenç4 com ônus para o interessado;

4. Esta Licença é válida apenas para a localização, atividade e finalidade constante na mesma, devendo o
inter€ssado requerer 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,
Estidual e Municipal;

6. A prcsente Aulorizaçâo de Supressão Vegetal - ASV está sendo concedido com base nas informações

constantes no processo n" 3940.2022-21.

7. Para o transporte e a comercializaçâo de produtos e subprodutos florestais oriundos desta LAU de
Supressão Vegetal (modalidade Uso Altemativo do Solo), o empreendedor/detentor da UAS deverá .

solicitar o Documento de Origem Florestal junto ao IPAAM.
8. Fica proibida a comercialização e o transporte do material leúoso oriundo do coÍe das espécies

protegidas na forma da Lei;
9. ManteÍ integral as Áreas de Preservação Permanente, conforme estabelecido a I*i n.' 12.651112 e

12.727n012i
10. Proteger o solo e os cursos d'água da contaminação por substâncias tóxicas (combustíveis, óleos,

graxas, inseticidas, agrotóxicos, tintas e outros)i
1 l. Em caso de nova solicitêção, o executor deve apresentar rElatório final da supressão da vegetação com

a Íespectiva ART do profissional habilitado contendo as seguintes informações: número de indivíduos
Íetirados, áÍea suprimid4 área a ser suprimida, volume em m', comprovação da destinação do material
vegetal já suprimido, coordenadas geográficas, registro fotográfico e outras informações pertinentes no
prazo de validade da licença.

12. Fica proibida a interrupção dos cursos d'água, quando da construção das vias de acesso paÍa

transposição na área;
13. Em caso de doação da lenha ora autorizada, obrigatória à homologação do pátio;
14. Esta LAU de Supressão Vegetal (modalidade Uso Altemativo do Solo) autoriza somente a extração

das espécies e volumetria listadas;
15. Fica expressamente proibido o corte da andiroba (Carapa guianensis; Carapa paraense) e copaíba

(Copaifera trapezifolia hayne; Copaifera reticulata; Copaifera multijuga), de acordo com o DecÍeto
Estaduâl n 25.0,14105;

16. Não são passíveis de exploração para Íins madeireiros a Castanheira (Bertholletia excelsa) e a

Seringueira (Hevea spp.), em florestas naturais, primitivas ou regeneradas, conforme estabelece o

Decreto Federal no 5.975106.
17. Esta autorização para supressâo da vegetação é para uma área conespondenle a76,7 ha.
18. Considerando que o método utilizado para realização do inventário floresol foi a amostrzgem aleatório

simples e a nâo identificação de eqiécies protegidas na forma da Lei, sugere-se que, caso seja

identificada estas espécies na ocasião da rcalizaçãLo da execução da atividade de supressão vegetal, o
interessado/RT deve comunicar este OEMA e solicitar o corte destes indivíduos arbóreos.


