
t1cí-,u-'r O

cÍ1r '
2L

Ot<lLilNAL
LoéL

yk
t&r
'\sÁá A]I4AZONAS

Volume Autorizado: 25,689 (st) de madeira em Lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇÃO:01 Ano

Manaus-AM, 2?DÉ7Na

GOVETNO DO E3? OO

LICENÇA AMBTENTAL UNICA DE SUPRESSÃO VTCBTALN." 270t2022

INTERESsADo: João Cledson Rego Freitas.

ENDEREÇo nARA coRREspoNDÊNCrA: Av. Cosme Ferreira, n" 1í00, Condomínio
Residencial Brisas do Rio Negro, Distrito lndustrial l, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 887.855.802-87 lNScRrÇÃoESTADUAL:

FonE: (92) 99170-9634 Fnx: (92) 99369-9333

Rrcrsrno xo IPAAM: 1012.2321 REGISTRo SINAFLORNo: 21319062

Ánu r sr,n supRrMrDA: 0,0527ha PRocESSo N.": 1466212022-38

DADOS DO IMÓVEL/TERRENO:

Locrr-rzrçÃo: Av. José Augusto Loureiro, s/no, Lote 22, Quadra V1, Condomínio
Alphaville Manaus l, Ponta Negra, Manaus-AM.

FTNALTDADE: Autorizar a supressâo vegetal para construção de uma unidade familiar,
em uma área de O,O527ha.

CooRDENADAS Grocn,íprcls ol ÁnEl nr vEcEtAÇÃo A sER supRtMtDA:

Pontos LATTTUDE LONGITUDE Pontos LATITUDE LONGITUDE
P0l 03'03'20,095" S 60.06'55.173', W P03 03.03't9.466" S 60'06'56,078'W
P02 03"03'20.297'S 60'06'55,790',W P04 03ô03'r9.267',S 60'06'55,500',W

Souto C. Junior Juliano Marcos
Gere no exercício da Diretoria Técnica Di

IMPORTANTE:
. Ficl arprcssrficúta prolbldo o tr.Bporta do mrtcrial, t.ll o Docümaíto da Origaú Floreltrl - DOF
. o uso iÍregülar destâ LAU implica na sus invalidaçâo. b€m como nas ssnçõ€s previslas nr lcgisbçeo;
. Este Documento nâo contémêmendss ou rasurrs;
. Este Docümento deve permânccer oo local da exploraçào para efeito de fisc{lizaçeo (fiente e vêrso)
. O volume autorizado neo quita voluúe pendente de r€posiÉo íorcstali
. Os dados técíicos do projeto sâo de inteira Íesponsabilidade do tEsponsável técnico
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RESTRIÇÔES E/OU CONDICIONANTES DE VALIDADE DESTA LICENÇA: LAU-SV N." 27012022

l. O pedido de licenciamento e a respectiva concessâo da mesm4 só teú validade quando publicada Diário
OÍicial do Estado, periódico regional local ou local de grande circulaçâo, em meio eletrônico de
comunicaçâo mantido pelo IPAAM, ou nos murais das PÍefeituras e Câmaras Municipais, confonne 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 aÍ1.23, da Lei n'.3.785 de 24 dejutho de 2012;
3. Toda e qualquer modificaçâo introduzida no projeto após a emissâo da Licença implicará na sua

automática invalidação, devendo ser solicitada nova Licença, com ônus para o intercssado;
4. Esta Licença é válida apenas para a localização, 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;
6. A prcsente Autorizaçâo de Supressâo V€getal - ASV está sendo concedida com base nas informações

constantes no processo n' 14ó6212022-38.
7. Proteger a fauna conforme estabelecido nas Leis n.' 5. 197/ó7.
8. Fica proibida a comercializaÉo e o transporte do material lenhoso oriundo do corte das espécies protegídas

na fonna da Lei
9. Realizar durante o perÍodo de supressão vegetal as medidas preventivas e mitigadoras dos impactos

relacionados fauna silvestre;
l0.,Manter integral as r{reas de Preservação PeÍmanente, conforme estabelecido a Lei n.' l?.651/17 e

12.727 D0t2;
I l. ProtegeÍ o solo e os cunos d'água da contaminaÉo por substâncias tóxicas (combusüveis, óleos, graxas,

inseticidas, agÍotóxicos, tintas e outros);
12. Em caso de solicitação de renovação, apresentaÍ relatório de exploração florestal constando a planilha de

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

13. Fica proibida a intemrpção dos cursos d'água, quando da construção das vias de acesso para transposiçâo
na área;

14. Em caso de doação da leúa ora autorizad4 obrigatória à homologaçâo do pátio.
15. Esta Licença Ambiental Unica - LAU de Autorização de Supressão Vegetal - ASV autorizâ somente a

extração das espécies e volumetria listadas;
16. Fica expressamente proibido o corte dâ andimba (Carapa guianensis; Carapa paraense) e copaiba

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

17. Nâo sib passíveis de exploração para fins madeireiros a Castanheira (Benholletia excelsa) e a Seringueira
(Hevea spp.), ern florestas naturais, primitivas ou regeneradas, conforme estabelece o Decreto Federal n"
5.915t06.

18. O executor deve apresentar Íelatório de execução da supressão da vegetação com a respectiva ART do
profissional habilitado contendo as seguintes informâções: núrnero de indivÍduos Íetirados, volume em mr,

comprovação da destinação do material vegetal, coordenâdas geográficas, registro fotográfico e outras

informações peÍtinentes no prazo de validade da licênça.
19. Não é permitida a rêalizâção de queimada na área objeto desta autorizâçâo
20. Esta autorização para supressão da vegetaçâo é para uma área correspondente a 0,0527ha.


