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LICENÇA AMBIENTAL UNrCA DE SUPRESSÃO VOGnraLN." 26012022

INTEREssADo: I B SABBÁ S.A.

ENDEREÇo pARl connrspoxoÊxcrl: Rua Rio lçá, no 10, Qd.34, Conj. Vieiralves, Nossa
Senhora das Graças, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 04.565.230/0001-59 INscRtÇÃo EsrÀDUAL:

Foxr: (92) 99459-2009 F,rx: (92) 3237-3636

REGrsrRo No IPAAM: 1012.2321 REctBo Do SlN,lrlon: 21318678

Ánra r srn supmton : 8,5ha PRocESso N,': 166112022-42

DADOS DO IMÓVf, L/TERRENOI

LocrrrzlçÃo: Av. Torquato Tapajós, no 200, Bairro da Paz, Manaus-AM.

FTNALTDADE: Autorizar a supressão da vegetaçáo para realizaçâo de serviços de

movimentaçâo de terra (terraplenagem) em um lote para construÉo de um galpáo

com finalidade de aluguel para Íins logísticos em uma área de 9,918459 ha (f1.184)

de um total de '14,1102 ha.

CooRDENADAS Gnocruirrcls nl Ánu nr vncnrAÇÀo A sER suPRtMtDA: EM ANExo

Volume Autorizado: 2.281,185 (st) . Madeira em Lenha

Prazo de validade desta autorização: 0l Ano

Manaus-AM, 30Novrz

Rosa 0liveira Geisller
Técnica

I MPORTANTE:
. Ficâ expressamente proibido o trânsporte do material, sem o Documento de Origem Flor€strl - DOF
. O uso inegular desta LAU implica na sua invalidação, bem como nas sanções previstas na legislação;
. Este Documento não contém emendas ou rzsuras;
. Este Documento deve permanecer no local da exploração para efeito de fiscalização (frenle e verso)
r O volume autorizado não quita volume pendente de reposição florestal;
. os dados técnicos do projeto são de inteira responsabilidade do responsável técnico

Á\
Juliano Marcos V*ldnte de Souza
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RESTRIÇÔES E/OU CONDICIONANTf,S DE VALIDADE DESTA LICENÇA: LAU.SV N." 260/2022

l. O pedido de licenciamento e a resp€ctiva conccssâo da mesm4 só terá validade quando publicada Diário Oficial do
Estado, periódico regional local ou local de grande circulaçâo, cm meio cl€trônico de comunicasào mantido pclo
IPAAM, ou nos mürais das PrefeiturÀs e Câmaras Municipais. conforme aÍ1.24, da Lei n.3.785 dc 24 de julho de
2012:

2. A solicitação da renovaçâo dalicençe Ambiental Única deverá ser requerida num prazo mÍnimo de 120 dias, antes
do vcncimento, conforme art.23, da Lei no.3.785 de 24 dejulho de 2012;

3. Toda e qualquer modificasão introduzida no projeto após a emissâo da Licença implicaÍá na sua automática
invalidação, devendo ser solicitadâ nova Licençq com ônus para o.intErcssado;

4. Esta Lic€nçâ é válida apenas para a localização, atividadc c finalidadc constantc na mesma, devendo o interessado
requeÍ€r ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um dsstÊs itens;

5, Esta Licença nâo dispsnsa e nem substitui ncúum documento exigido pela Legislação Federal, Estadual e Municipal;
6. Â presente AutorizEçâo de SupÍessâo Vegetal - ASV está s€ndo çoncedida oom bas€ nâs hformaçõcs constantes no

processo no 166 l/2022-42.
7. O transpone e a com€rcialização dc produtos e subprodutos floreslais oriundos desÍa Autori"rção de Supr€ssâo

Vegctal de modalidade UAS (Uso Altsmativo do Solo), somente poderá ser realizado munidos do Documento de
Origem FlorestaYDOF. '

8. Fica proibida a comerciali"asão e o transpone do material lçnhoso oriundo do corte das espécies protcgidas na forma
da Lei;

9. Realizar duranre o perlodo dc supressão vegctal as medidas preventivas e mitigadoras dos impactos rclacionados
fauna silv€stre:

lO. MúteÍ integral as Árcâs de Preservação Peínancnte, confolmc estabclccido a Lei n ." 12,651112 e l2.727t2|l2l
I l. Fica exprcssamente pÍoibida a intervençâo em área nâo autoÍizada por cste IPAAM;
12. Proteger o rclo e os cursos d'âgua da contaminaçâo por substâncias tóxicas (combustÍveis, óleos, graxas, inseticidas,

agrctóxicos,. tintas e outos);
13. Em caso dc nova solicitação, o oxecutor devc apresenta! relatório parcial da zupresúo da vegetação com a resp€ctiva

ART do proÍissional habilitado contendo as seguintes infoÍma{ões: número de indivÍduos retirados, área suprimid&
área a ser suprimid4 volume em m3, comprovaçâo da destinaçAo do material vegetal já suprimido, coordsnadÀs
geogáficas, Íegistso fotogÉÍico e outras infoÍmações pqtinentes no prazo de validadc da licença;

14. Fica proibida a interrupção dos cuÍsos d'águ4 quando da constução das vias de acesso para hansposiÉo na áreq
15. Em caso dc doação da lenha ora autorizadÀ obrigatória à homologação do pfuio;
16, Esta Licençâ Ambiend Única - LAU d€ Suprcssâo Vog€tal autoriza somente a extraçâo das espécies e volumetria

listadas;
17. Fica expressamente proibido o corte da andiroba (Carapa guianensis: Canpa paraens€) c copaiba (Copaifera

trapezifolia hayne; Copaifera reticulata: Copaifera multüuga), de acordo crm o Deçreto Estadual n 25,044/05;
18. Não são pessíveis de exploração para fins madeireiros a Castanheira (Bçúolletia excelsa) e a Seringueira (Hevea

spp.), em florestas naturais, primitivas ou regeneradas, conforme estabelece o Decreto Federal n'5.97510ó;
19. O executor devc apresertar relatóÍio Íinal da atividade de suprcssâo da vegetasão com a rcspectiva ART do

pofissional húilit do coqtcndo as seguintes informações: número de itrdivíduos retirados, volume em m',
comprovação da d€§inação do material vcgctsl, coordemdas geogúficas, registso fotogáfico e oulrês infoÍmaçõcs
pcrthcntcs no prszo dc validade da licençq

20. O intsressado deve ag€sÊDtâÍ, no prazo ds 180 (c€nto e oitenta) dias, deDtÍo do pÍazo de vigência da licença da LAU
de supressâo vegetal, rslalório da cx€cuÉo do plantio de mudas da mesma espéçie cont€ndo, entsç outras
hformações:

a) Mapa dc localização contendo as coordenadas geogláfic.ss (em graus, minutos e scgundos, no dúum SIRGAS
2000) dos véÍtices da áÍea a ser contempladâ pelo plantio d€ mudas dç Seringueiras (Hevea ssp).

b) Croqui dc campo da disposição do plantio çxeçulado.
ç) Rogistro fotográfico da execução do plantio das mudss de espécies protogidas na forma da Lei,

21. O monitoÍamcnto do plantio deve ser realizado, num peíodo de çinco aflos ou até o çstâbelecimenúo dEs espécies
plantadas;

22- E§,,ülonzaÍÀo para supÍesgo da v€getação é para uma área correspondente a 8,5 há:
23. Realizar durant€ o período de suprcssâo vcgctal as medidas preventivas e mitigadoras dos impactos anbicntais;
24. O múodo utilizado pam rcalizaçâo do invcntário florestal foi a amostragcm alealório simplcs. Poíanto, caso soja

idcntiÍicado msis indivíduos arbóreos protegidos na forma da Lei durante a rcalizaçào da execuçâo da alividade de
supressâo vegetal, o intercssadoÀT dcve comunicar este OEMA e solicitar o cortc dostcs ildivÍduos arbóreos;
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ANExo DA LrcENÇA AMBTENTAL úNlc.c. oE' supnessÃo VEGETAL N." 260t2022

INTERESSÀDo: I B SABBA S.A.

ENDEREÇo pARl connrspoxoÊrcrr: Rua Rio lçá, no 10, Qd.34, Conj. Vieiralves, Nossa
Senhora das Graças, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 04.565.230/0001-59 INscRrÇÂoESTADUAL:

Foxe: (92) 99459-2009 Fu: (92) 3237-3636

REGrsrRo No IP AAM: 1012.2321 Rrcrso Do Srr-.rrlon: 21318678

Ánrr r srn supnr,lrrol: 8,5ha PRocrsso N.": 1661t2022-42

CooRDENADAS GrocnÁflcls o,r Áno,l oe vpcETAÇÀo A sER supRrMrDA:

PON OS LATI'TUDE T,ONGITUDE PONl'OS LATITUDE LONGITUDE

UAS.I 3" 2',45.567', S 60. l'42-444', W UAS-22 3. 2', 55-99t " S 60. l'49.5:18', W

UAS.2 30 2',46.634', S 60" r'4r,873',W uAs-23 3'2',56,303', S 60" l'52.487" W

UAS.3 3" 2', 49.963', S 60. t' 40.922" W tJ^s-24 3.2',46.619', S 60. l'52.055',W

UAS-4 3'2',49.97t', S ó0" r'40.920" w uAs-25 3'2',45.567', S 60' l'42.444" W

UAS-5 3.2'52,320',S 60" t' 40.227" W LIAS-26 3" 2' 47,493" S 60. l'46.468" W

3.2',54,984',S 60" t'40.407" w UAS.27 3" 2',47,5r3" S 60" l'45.933' W

UA.S-7 3'2',55.028',S 60. l' 40.409' w uAs-28 3" 2', 47.232" S 60' r' 45.334', W

UAS.8 3'2'55.t02'S 600 1'4l.l l l" w UAS-29 3" 2' 46,735" S 60. l' 44.801" w

UAS-9 3'2'53.629', S 60" l'41,296', W uAs-30 3" 2',46.1I l',S 60" l'44.695' W

UAS.I O 3" 2'53.834" S ó0' l'43.254" W UÂS-3I 3" 2', 46,265" S 60. l'45.915" W

uAs-n 3'2'55.329',S 60. t' ,13.26.1" \\' UAS-32 3'2'46,4i8' S 60' l'46.599' W

UAS.I2 3" 2' 55.454', S 60ô l' 44.446" W 3.2'46,591" S 60. l'46.920' W

UAS.I3 3" 2'53.582" S 60" l' 44.207" W UAS-34 3' 2' 46,914" S 60' l'46.962'. W

UAS.I4 3'2',53,154',S 60" l'43,701" w UAS-35 3" 2' 47.257" S 60" l'46.832" W

UAS-I5 3" 2'52.754',S 60. t'43.497" W UAS.36 30 2'47-493" S 60. l'4ó.468" W

uAs-t ó 3.2'52.t62" S 60" l'43.642" W UAS-37 3.2'5t.376" S 600 l'43.t72',W

UAS-I7 3.2'51.826" S 600 t'43.999" W UAS.38 3" 2' 52.752" S 60. l'42.956', W

UAS.I8 3'2'5r.827" S 60" r'44.568', W TJAS-39 3" 2'52.556" S 60' l'41.?85',W

UÂS-19 3ô 2' 51.987" S 60" l' 44.937' W UAS.4O 30 2'50.946" S 600 l'42.016" w

UAS.2O 3" 2',53,894" S 60' l'47.377' W UAS-4I 3" 2' 50.671' S 60" l'42.085" W

UAS-2I 3" 2'55,270" S 60' t'49.606" W UÁS-,12 3" 2'51,376'S 60. l'43.172" W

Manaus-AM, 30NQVmU

Rosa Ma liveira Geisller alenÍe de Souza

IPAAMÂv MaÍlo Ydróngo MoíÍeko. 3280 - Paaq-D l0
tcíle. l92l 212]47,, I A23-6731
Mdla-6-AM - CEP 6905G030

Tócnica
Juliano Marcos
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UAS-6

UAS-33




