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VERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

LICENÇA AMBIENTAL ÚXrCa DE SUPRESSÃO VnCOr,l L N.' 217 t2022

INTEREsSADo: Tarumã Exploração de Areia Ltda .

ENDEREÇo eARA coRREspoxoÊxcrl: Rua Badajos, n' 12, Qd. 7, Lt. PQ Shangrilá,
Parque Dez de Novembro, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 38.401 .82810001-24 INscRrçÃo ESTADUAL:

Foxr: (92) 99112-0041 L.ONo305/2022

REGrsrRo No IP AAM: '1012.232'l REcrBo oo Slxlnlon:
Ánr,l l sEn supRrMrDA: 2,6960ha PRocEsso N..: 0680.2021

DADOS DO IMÓVEL/IERRENO:

LoclLrzlçÃo: Ramal do Cláudio Mesquita, km 15, Zona Rural, Manaus-AM.

FrxaLrolon: Autorizar a supressão vegetal para extração de areia em uma área de
6,6960ha.

Coonorxlols GnocnÁnrcls ol ÁnEl or vrcrrAÇÁo A sER supRrMrDA:

Pontos LATITUDE LONGITU DE LATITUDE LONGITUDE
vl 02"52'54,460',S 60.05'20_010'w v4 02"52'58.070" S 60.05'13.800'w
\'2 02"52'54.460',S 60"05'16,130' w \'5 02'53'3,290',S 60"05'13.800" w
\'3 02'52'58.070',S 60'05'r6,130'w !'6 02.53'3.290" S 60'05'20.010" w

Volume Autorizado: 671,622 (st) Lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇÃO: 01 Ano

Manaus-AM, 23 SET mA

Rosa Oliveira Geisller nte de Souza
Técnica Di dente

IMPORTANTE:
. Ficl eipÍa$rmatrta pÍolbido o trrmporle do mrtarlal, lam o Do.um.rto dG OdgalD Flor.atrl - DOF
. O uso irregulaÍ dcstr t,ÁU implic{ na sua invalidaçâo, trem como nss sançõês pÍevistas na legishçeo;
. Este Documenlo nào coÍtém emendss ou rasums:
. Este Documenlo deve p€Ímaneccr no local da exploraçlo p8l'a efeito de fis€lizaçro (frente e veÍso)
. O rolume sutoriztdo nào quits volume pendentc de reposiçro floíesEl:
. Os dâdos lecÍicos do pÍojelo sâo dê inteiÍs rcsponssbilidade do Ícspondvel t€cnico

Av Mario Ypiranga Monteiro, 3280 - Parque '10 de Novembro
Fone: (9212123-6f21 I 2123-6731 I 2123{,778
.Manaus -AM - CEP: 69.050{30
wêb: www.ipââm.am.gov.br
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,Iuliano Marcos



RESTRTÇÕES E/OU CONDICIONANTES DE VALIDÁDE DESTA LICENÇA: LAU.SV N.'2T712022

l. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesm4 só terá validade quando publicada Diário
OÍicial do Estado, periódico regional local ou local de grande circulaçâo, em meio eleÍônico de comunicação
manlido pelo IPAAM, ou nos murais das PÍefeituras 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 de 24 dejulho de 2012;

3. Toda e qualquer modiÍicação introduzida no projeto após a emissâo da Licença implicará nâ sua automática
invalidação, devendo ser solicitada nova Licenç4 com ônus para o interessado;

4. Esta Licença é válida apenas pan d loealizacfio, atividade e finalidade constante na mesm4 devendo o
interessado re4uerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um destes ilens;

5. Esta Lic€nça não dispensa e nem substitui neúum documento exigido pela Legislação Federal, Estadual e
Municipal;

6. A presente Autorização de Supressâo Vegetal - ASV está sendo concedida com base nas informaçôes
constantes no processo n" 06t0.2021.

7. Para o transpoÍe e a comercializaçâo de produtos e subprodutos florestais oriundos desta AutoÍizaçâo de
Supresso Vegetal - ASV, o empreendedor/detentor da ASV deverâ solicitar a Autorização de Utilização de
Matéria Prima Florestal - AUMPF junto ao IPAAM, o que conesponde uma posterioÍ inserçâo d€ novo pedido
junto ao SINAFLOR;

E. Proteger a fauna conforme estabelecido nas Leis n." 5.197/67;
9. Fica proibida a comercialização e o tÍanspone do material lenhoso oriundo do corte das espéci€s protegidas na

forma da Lei;
10. RealizâÍ durante o peíodo de supressão vegetal as medidas pÍeventivas e mitigadoras dos impactos

relacionados fauna silvestre;
I l. Manter integÍal as Áreas de Preservação Permanente, conforme estabelecido aLei n." l2.65Vl2e 12.727/2012;
12. PÍoteger o solo e os cursos d'água dâ contaÍninação por substáncias tóxicas (combustíveis, óleos, gaxas,

inseticidas, agÍotóxicos, ti âs e outÍos):
13. Em caso de solicitação de renovação, apÍesentar relarório de exploração florestal constando a planilha de

volume de material leúosojá suprimido e aser suprimido, conforme autorizáçãó em Licença Ambiental Unica

- LAU de Autorização de Supressão Vegetal - ASV;
14. Fica proibida a intenupção dos cursos d'águ4 quando da construção das vias de acesso Para transposição na

tueq .

I 5. Em caso de doação da lenha ora autorizâda, obrigatória à homologação do pártio;

16. Estâ Licençâ Ambiental Única - LAU de Autorizaçâo de Supressão Vegetal ASV autoriza somente a extração

das espécies e volumetria listadas;
17. Fica expÍessamente proibido o corte da andiroba (Carapa guianensis; Carapa paraense) e copaíba (CoPaifera

trapezifolia hayne; Copaifera reticulata; Copaifera multijuga), de acordo com o Deueto Estadual n 25.044/05;
lE. Não sâo passlveis de exploração para fins madeiÍeiros a Castânheira (BeÍtholletia excelsa) e a Seringueira

(Heveâ spp.), em florestas naturais, primitiyas ou regeneradas, confoÍme estabelec€ o DecÍelo Federal n"
5.975106.

19. O executoÍ deve apresentar rêlâtório de execução da supressão da vegetação com a rÊspectiva ART do
proÍissional habilitado contendo as seguintes infoÍmaçõ€s: número de indiüduos retirados, volume em mr,

comprovaçilo da destinaçâo do material vegetal, coordenadas geogÍáficas, registro fotogúfico e outra§

informações pertinsntes no prazo de validade da licença
20. Esta autorização para supressâo da vegetação é para uma área conespondente a 2,6960he.
21. Não é permitida a realização de queimada na área objeto desta autorização


