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LrcENÇA AMBTENTAL UNICA DE supRnssÃo vocnraLN." 219t2022

LÂTITUDE LONG ITUDE Pontos LATITUDE LONGITUDE

PI 03.02'01.40s's s9.s7'M 162" W P3 03"02'00.960" s

P2 03.02'01.292',S 59'57',44.488',W 03'02'01.028',S 59"57',43.874" W

ExpLoRAÇÀo DE VoLUME: 4,825 (st) de madeira em lenha

pRAZo DE vALIDADE DESTA luronrzaçÃo: 0i Ano
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Di Técnica

Ficâ êxpressâmente proi o trÍísportc do mÍtêrisl. sem o Documêoto de Origem Florestrl - DOF

Av. Mario Ypirangã Montsiro, 3280 - Parque 10 d€ Nov€mbro
Fonei (92r 2123472'l I 2123Â731 I 2123-6778
Manaus -AM - CEP: 69.050{30
web: u/ww.ipaam.am.gov.br
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

INTEREssADo: SEINFRA - Secretaria de lnfraestrutura e Região Metropolitana de
Manaus.

E\DEREÇo rARA coRREsporoÊrcrr: Av. Arquiteto José Henrique Bento Rodrlgues, no

3.760, Monte das Oliveiras, Shopping Manaus Via Norte - Piso L2, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 05.533.935/0001-57 l\scRrÇÀoESTADUAL:

F'or-e : (92) 99262-1956 F,rx: (92) 99í62-9314

REcrsrRo No IPAANI 1012.3217 PRocESso No:237212020

ÁRea a sen supRrMiDA: 0,0144ha REcrBo SINAFLOR No: 21318993

DADOS DO IMÓVEL/TERRENO:

LocALrzAÇÃo: Av. Noel Nutels, n' 300, Cidade Nova ll, Manaus-AM.

FTNALTDADE: Autorizar a supressão vegetal para implantação da Estaçâo de
Tratamento de Esgoto e Efluentes - ETE nas dependências do lnstituto Médico Legal

- lML, com vazão de 75m3/dia.

CooRDENADÀs GrocnÁrrcls ne Ánrl oE vEGETAÇÀo A sER supRII\IDA:

Pontos

59"57',44"280" W

P4

I M PORTANTE:

. O uso irregular destá LAU implica na sua invâlidação, bem como nas sahçôês pÍevistas nn lagishçào;

. Esle Documenlo não conlém cmendas ou rasuÍss:

. Este Documento deve peÍmaneccr no local d! exploraÉo pals efeito de fisrálizsçlo (freote e veno)

. O volume aütorlzado não quits volume p€ndentc de Ícposiçeo florêstal;

. Os dados lecnicos do pÍojcto úo dc inteiÍr íesponsrbilidade do Íespotrsável técnico



RESTRIÇÔES E/OU CONDICIONANTES DE VALIDÁDE DESTA LICENÇA: LAU-SV N." 2I912022

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 circulaçâo, em meio eletrônico de

comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme
art.24, d^Lei n.3.785 de 24 de julho de 2012;

2. A solicitação dâ Íenovaçâo da Licença Ambiental Única deverá ser requerida num prazo mínimo de 120

dias, antes do vencimento, conforme art.23, da Lei n".3.785 de 24 dejulho de 2012;
3. Toda e qualquer modificação intoduzida no projeto após a emissão da Licença implicaní na sua

automáiica invalidaÉo, devendo ser solicitada nova Licença, com ônus para o interessado;
4. Esta Licença é válida apenas para a loçalizaçâo, atividade e Íinalidade constante na mesma, devendo o

interessado 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, Estadual

e Municipal;
6. A presente Autorização Ambiental Única de Supressão Vegetal - LAU-SV está sendo concedido com

base nas informações constantes no pÍocesso n" 2372/2020.
7. Fica pmibida a comercialização e o transporte do material leúoso oriundo do corte das espécies

protegidas na forma da Lei;
8. Realizar durante o período de supressão vegetal as medidas preventivas e mitigadoras dos impactos

relacionados fauna silvestre;
9. Manter integral as Áreas de Preservação Permanente - APP, conforme estabelecido a Lei n.' 12.651112,

alterada pela l,ei n' 12.7?7112;
10. Fica expressamente proibida a intervenção em APP em área nâo autorizada poÍ este IPAAM.
I l. ProtegeÍ o solo e os cursos d'água da contaminação por substâncias tóxicas (combustíveis, óleos, graxas,

inseticidas, agrotóxicos, tintas e ouhos);
12. Em caso de nova solicitâção de renovaçilo, o executor deveÉ apresentar relâtório parcial da supressilo da

vegetação com a respectiva ART do profissional habilitado contendo as seguintes informações: nú,rnero

de indiüduos rairados, área suprimida, área a 5er suprinida, volume em m3, comprovação da destinaçâo

do material vegetal já suprlmido, coordenadas geográficas, Íegistro fotogÉfico e outrâs informâçôes
pertinentes no prazo de validade da Licença;

13. Fica proibida a intemrpção dos cunos d'águ4 quando da construção das vias de acesso para transposição
na área;

14. Em caso de doação da leúa oÍa autoÍizada, obrigatória à homologâção do pátio;
I 5 . Esta Lic€nça Ambienal Única - LAU de SupÍessão Vegetal autoriza somente a extraçâo das esÉcies e

volumet-ia listadas;
16. Fica expressarnente proibido o corte da andiroba (Carapa guianensis; Carapa Paraense) e copalba

(Copaifera trapezifolh hayne; Copaifera reticulata; Copaifera multijuga), de acoÍdo com o Decreto
Estadual n 25.044/05;

17. Não são passíveis de exploração para fins madeireiros a Casaúeira (Bertholletia excelsa) e a Seringucira
(Hevea spp.), em florestas naturais, primitivas ou regeneradas, conforme estabelece o Decreto Federal n"
5.975t06.

18. Esta autorização para supressão vegetal é para uma área correspondent! a 0,01 '14ha;
19. O transporte e a comercializzçâo de produtos e subprodutos florestais oriundos desta Autorizaçâo de

Supressão Vegetal de modalidade UAS (Uso Altemativo do Solo), somente poderá ser realizado munidos

de Documento de Origem Florestal - DOF
20. O executor deve apresentaÍ relatório de execução da supressão da vegetaçâo com â respectiva ART do

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

m', comprovação da destinação do material vegetal, coordenadas geográficas, registro fotognífico e

outras informaçõ€s pertinentês no prazo de validade da licença;

21. Na ocorrência de esÉcies protegidas na forma da lÉi duÍante a execução da atividade de supressão

vegetal, infoÍmaÍ a este OEMA imediatamente e solicitaÍ o coÍe destes indivíduos arbóreos.


