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LrcENÇA AMBIENTAL ÚNrCl DE SUPRESSÃO VrCnrlLN." 274t2022

INTEREssADo: Camilla Trindade Bastos.

ENDEREÇo pARl connnspoxoÊxcr.l: Av. Coronel Teixeira, n' 370, CondomÍnio Rivieira,
Ponta Negra, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 024.857.012-96 InscnrçÃo Est.lour,r.:

FoxE: (92) 99128-1916 Frx:

REGrsrRo No IPAANí: 1012.2321 REGrsrRo SINAFLORNo: 21319075

Áns,{ r srn supmrrol: 0,í ha PRocEsso N.": 15598t2022-02

DADOS DO IMÓVELffERRENO:

LocauzaÇÃo: Av. Perimetral Thales Loureiro, s/no, Lote 22, Quadra X1, Condomínio
Alphaville Manaus, Ponta Negra, Manaus-AM.

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

Coonorruols GEocRÁFrcAS DA Ánr.l oE vncorAÇÃo A sER sUrRJMIDA:

LATITUDE LONC ITU DE Pontos LATITUDE LONG ITU DE
P0t 03"03'23,t02'S ó000ó'56.008" w POJ 03.03'22-2r8'S 60'06'5ó,728" W
P02 03"03'23.226" S 60"06'56.527',W P0,1 03.03'22.129', S ó0'06'56,l8l " w

Volume Autorizado: 18,004 (st) de medeira em Lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇÃO:01 Ano

Souto C. Junior Juliano Marcos Va nte de Souza
Gere no exercício da Diretoria Técnica D nte

I M PORTA NTE:
. Flcr cxprasraeanta prolbido o trariporta do Drtarirl, tcm o l)oclmarto da Origaú FloÍcÍrl - DOF
. O uso irregulaÍ d€sta LAU implics na sus invalidâçeo, b€m como nês sr,tçôix pÍevist s.na legislação;
. Este Documento nâo contém emendss ou msuras;
. Êste Documento devc peÍmanecer no loctl da explomção parr efeito do fiscalizâÉo (ftente e vcÍso)
. O volume autorizado nlo quila volume pendenle de reposiçâo flórestal;
. Os dados léanicos do pÍojeto são de inteira rcsponsabilidade do responsável técnico
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RESTRIÇÔES E/OU CONDICIONANTES DE VALIDÂDE DESTA LICENÇA: LAU.SV N.'21412022

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 maqtido pelo IPAAM, ou nos mumis das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme art.24,
da Lei n.3.785 de 24 dejulho de 2012;

2. Â 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 de 24 dejulho de 2012;
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 õ inteÍessado;
4. Esta Licença é vá1ida apenas para a localização, atividade e Íinalidade constante na mesm4 devendo o

interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um destes itens;
5. Esta Licençâ não dispensa e nem substitui nenhum documento exigido pela t gislação Fedeml, Estadual

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

constantes no processo n' 1559EÍ2022-02.
7. Para o transporte e a comercialização de produtos e subprodutos florestais ofiundos desta Autorização de

Supresso Vegetal - ASV, o anpreendedor/detentor da ASV deverá solicitar a Autorização de Utiliuçâo
de Matéria Prima FloÍestal - AUMPF junto ao IPAAM, o que corresponde uma posúerior inserçâo de novo
pedido junto ao SINAFLOR

8. ProtÊger a fauna conforÍne estabelecido nas Leis n.' 5.197/67.
9. Fica proibida a comercialização e o transporte do material lenhoso oriundo do corte das espécies protegidas

na forma da Lei
10. Manter integral as Áeas de Preservação Permanent€, conforme estabelecido aLei f 12.651112 e

12.727 t2012;
I l. Proteger o solo e os cursos d'água da contaminação por substâncias tóxicas (combustlveis, óleos, graxas,

inseücidas, agrotóxicos, tintas e outros);
12. Em caso de solicitaçâo de renovaçâo, apÍesentâÍ relatório de exploração florestal constando a planilha de

volume de material leúoso já suprimido e a ser suprimido, conforme autorização em Licença Ambiental
Única - LAU de Autorizâção de Supressão Vegetal - ASV;

I 3 . Fica proibida a interrupção dos cusos d'água quando da construção das üas de acesso para fansposição
na área;

14. Esta Licença Ambiental-Única - LAU de Autorizçâo de Supressão Vegetâl - ASV autoriza somente a

extraçâo das espécies e volumetria listadas; .
15. Fica expressamente proibido o coÍte da andiroba (Carapa guianensis; Carapa pamense) e copaiba

(Copaifera t'apezifolia hayne; Copaifera reticulata; Copaifera multijuga), de acordo com o Decreto
Estadual n 25.044/05;

16. Não são passíveis de exploração para fins madeireiros a Castanheira (Bertholletia excelsa) e a Seringueira
(Hevea spp.), em florestas naÍuÍais, primitivas ou regeneradas, conforme estabel€ce o Decreto Federal no

5.975106.
17. O interessado de apresentar relatório Íinal da atividade de supressão da vegetaçâo com a respectiva ART

do profissional habilitado, contendo as seguintes informações: número de indivíduos retiradog volume em

m', comprovação da destinação do material vegetal, coordenadas geogÉficas, regi§tro fotográfico e outras

informações pertinentes no pmzo de validade da licença
18. Esta autorizaçâo para supressão da vegetação é para uma áÍea correspondente a 0,1ha.


