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INTERESSADo3 MERCANTIL NOVA ERA LTDA

ENDEREÇo pARÂ coRREsponoÊrcrl: Av.'Torquato Tapajós, 2871, Bairro da Paz,
Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 04.240.3701044-97 INscRrÇÂo ESTADUAL:

Foxr: (92) 2125-2014 Lt:15412022

REGTsTRoNoIPAAM: 1012.2313 STNAFLoR:213í8985

Ánsr r srn supnnrlol: 1 ,9 ha PRocEsso N.': 1012712022-,08

DADOS DO IMÓ\Tf, L/TERRENO:

Locu,rzlÇÃo: Av. Coronel Teixeira, n'.05, Bairro Nova Esperança, Manaus - AM.

FTNALTDADE: Autorizar a supressão da vegetaçâo paÍa a construção de um
empreendimento comercial localizado na Av. Coronel Teixeira, N" 05 , Bairro Nova
Esperança, Manaus/AM.

Coononxnn.Ls Grocn,(ricas u ÁnBl ot vrcnrnçÃo l snn surRrMrDA:

Pontos Ietitudê Longitude

M-01 03'05'2s,66"s 60'03'23,18"O

03'05'26,67"S 60'03'20,63"o

M-03 o3'o5'27,37',S 6,'0!75,74"O

M-04 03'05'19,61"S 60'03'17,89"O

M-05 03'05'19,57"S 60'03'18,01"O

M-06 03'0s'19,57"5 60'03'78,77"O

03'05'19,65"S 60'03'18,91"O

ExpLoRÂÇÀo or Volurue: 491,8898 (st) Lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇÃO: 0l Ano

Manaus-AM, ?4N}V M

Rosa Ma Oliveira Geisller Juliano Ma de Souza
teTécnica Diretoi

IMPORTANTE:
. Ficr arprarsaúanta pÍolbido o trrNport do mtt rid, s.6 o llocüíranto d. OrigcD Flor.ttrl - DOF
. O uso inegülsr desta LAU implica na sua invalidaçio, bem como nss ss,lçõ€s pÍevistas na l€rslaçâo;
. gste Documento nâo co ém emendas ou rasuÍas:
. Este Documento dcvc peÍmrJrccer no local da axploraçâo paÍa efcito dc íiscaliz!çao (tcnte c vêÍso)
. O volume aulorizsdo não quita volume pendente de Íeposiçâo floÍestsl;
. Os dldos técnicos do pÍojato sro de intêiÍâ Íesponsabilidâde do responsável técnico
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LICENÇA AMBIENTAL ÚXtCn DE SUPRESSÃO VnCrrlLN.'25612022

M-02

M-07

IPAAIu



RESTRIÇÔES E/OU CONDICIONANTES DE VALIDADE DESTA LICENÇA: LÂU.UAS N." 25612022
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O pedido dc licenciamento e a respectiva concessão da mesm4 só terá validadc quaado publicada Diário Oficial do

Estado, periódico regional local ou local de grande ciraulação, em mcio eletÍônico de comunicasâo mantido p€lo

IPAAIú ou nos mutais d8s Prefeituras e Câmaras Municipais, codorme art.24, da l,ei o.3.7E5 de 24 de julho de

20t2;
A solicitaçâo da renovação da Lic€nça Ambicntal Única deverá ser requerida num prazo mhimo de 120 dias, antes

do vencimento, conforme aÍt.23, da Lei no.3.7Ei de 24 dejulho dc 2012;
Toda e qualquer modificação i[tsoduzida no projeto após a cmissâo da Licença implicará na sua automática

invalidaçâo, devendo scr solicitada nova Licençâ, com ônus pa.a o inleressado;

Esta Licença é válida apeÍras para I localizaçâo, atividade e finalidadc constante na mesm4 devendo o intercssado

requcrer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um desúes it€n§;

Estâ Lic&nçâ oão dispensa e ncm substitui nenhum documento exigido pela Legislaçâo Federal, Estadual c Municipal;
A pres€nte Autorização dc Supressão Vegeral - ASV está sendo concedida com base nas informações constantes no
processo n" 10127/2022{8.
Para o Íans?orúc e a comercialização de produtos c subprodutos florestais oriundos desta LAU dc Supressâo

Vegctâl (modalidade Uso Altemúivo do Solo), o empreendcdor/detentor da UAS dcvcrl solicitrr o Docu&etrto

de Origcm Florcatsl juflto ao IPAÁfvL o que correspondc ume posterior inscrçâo de rcvo pedido junto ao

SINATLOR.
Fica proibida a comercialização e o transpode do material leúoso oriundo.do coíe dâs espécies protcgidas na

forma da Lei;
Rcalizar duraÍrt€ o periodo dc supressão vegetal as medidas Fevcntivas e mitigadoras dos impacrrjs relacionados

a fauoa silvesÍre.

Manter integral as Áreas d€ Preservação Permaacnte. çonforme estabclecido a Lei n." t2.ó5U12 e 12.127120121

Fica cxpÍsssamenÍÊ proibids a intcrvcnçâo cm áÍea não autorizada por esle IPÁÁM.
Proteger o solo c os cunos d'água da contsminação por substâncias tóxicas (combu§tÍveis, ólcos, graxas,

inseticidas, agÍotóxicos. tinbs e outros):

Em cáso de nova solicitação, o executor devc apreseotar relatório final da §upressão da vegetação com a

respectiva ART do proÍissional húilitado contendo as s€guintes informações: número de individuos retirados,

árca suptimid4 árca a scr suprimid4 volume cm m3, çomprovação da destinação do matcrial vegeal já suprimido'
coord«radas geográficas, rcgisúo fotogr.áfico c outras informações peÍtinertes no prazo de validadc da licença

Fic&proibidaai cnupçâo dos clrÍsos d'águ& quendo da construçâo das vias de acesso para transpo§içâo na áÍea;

Em caso de doação da leúa ora autorizsda, obrigrtórir à homologrçlo do pltio;
Esta LAU de SupÍcssâo Vegetal (modalidade Uso Altemativo do Solo) autoriza somsnte a extÍaçâo dâs espécies

e volumetria listadas;

Fica expressamente proibido o coÍte da andirobÀ (Carapa guianensis: Caropa paraerce) e apaÍba (Copaifeta

trupe2iíolia haynea Copaifera rericulata; Cqadera nultüuga), de úordo com o Decreto Estadual n 25.044/05;

NÀo sâo passíveis de exploração para fins madeireiros a Crstrtrhci., (Bcdhollda qcd§a) e r SeritrSucirr

(Hcacc app.), em Íloreslar naturaiq primitivas ou rcgencradas, conforme cstabêlec€ o DeçÍelo FedeÍal n"

3.975t06.

O ex€cutor d€ve aprÊsentar relatório final da atividade de suprÉssâo da vegelaçâo çom a rcsp,cctiva ART do

proÍissional habititado contcndo a§ seguintes informações: númcro de indivlduos rctirados, volume em rf,
comprovação da dêstinação do material vegetal, coorderadâs geogúficas, regisho fotográfico c outras informaçõ€s

penincnúes no prazo de validEde da licença
Esta sutorizaçâo pam supressão da vegetação é para uma área correspondente I l'9 hr.

ll

9

l0
lt
t2

l-l

t4
l5
l6

1"1

l8

l9

20


