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Volume Autorizado: 15,6908 (st) Lenha

PRAZO DE VALIDÂDE DESTA AUTORIZAÇÃO: 01 Ano

Manaus-AM' oz t1v ?$n

GOVETXO (rO E5Í D,O

LI NÇA BIENTAL UNICA DE SUPRESSAO VEGETAL N.'01I/2023

INTEREssADo: Leonardo de Oliveira Queiroz.

ENDEREÇo rARA coRREspoxpÊncrl: Av. MQ. de Maranhão, n" 721, Casa 50, Flores,
Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 701 .565.052-58 INscRrÇÀo ESTADUAL:

FoxE: (92) 99167-2848 F,u: (92) 98406-3110

REcrsrRo No IP AAM: 1012.2321 RECTBo Do SrNrrr-on: 2131 901 9

ÁnenrsrnsupRrMrDA:0,0379ha PRocESsoN.': 1238412022-84

DADOS DO IMÓVEL/TERRENO:

Locrr-rzrçÃo: Av. José Augusto Loureiro, s/no, Lote 04, Qd. N-4, Ponta Negra,
Condomínio Alphaville Manaus lV, Manaus-AM.

FrNlr-roloE: Autorizar a supressão vegetal para construção residencial, em uma área
de 0,0379 ha.

CooRDENADAs GrocnÁrtcns »a ÁnEn or vecEr,rçÃo l sER supRrMrDA:

Pontos LATITUDE LONG ITUDE Pontos LATITUDE LONG ITU DE
PI 03'03'0.6r6's 60"05'35.84',W P3 03.03'0_626',S 60'05'34.87. W
P2 03'03'1.013" s 60.05'35.83'W P4 03.03'1,035, s 60"05'34.86" W

Rosa Ma liveira Geisller Juliano Marcos
Di Técnica Di

IMPORTANTE;
. Fiaa arpraalrmalta proibido o lrrllpoÍÍa do oatarirl, tattr o lroc[mctrto dc Origcm Flor$tal - DOF
. O uso irreguhr dest! LAU implics na sua invalidação. bem como nas sünçôes pÍEvistas na letislaçâo:
. Este Documenlo não contém emendas ou rasurasi
. Este Documento deve p€Ímânecer no local da exploração paia €f€ito de fiscaliáção (Iiente e veÍso)
. O volume autorizado não qüila volume pendente de Íeposiçâo florsstal;
. Os dados lécnicos do pÍojeto são de inteiÍa Íesponsabilidadc do responsável técnico
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RESTRTÇÔES E/OU CONDICIONANTES DE VALIDADE DESTA LICENÇA: LÁU-SV N.'OI I/2023

l. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesma, só terá validade quando publicada Diário
Oficial do Estado, periódico rcgional local ou local de grande circulaçilo, em meio eletrônico de
comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme
art.24, da Lei n.3.785 de 24 dejulho de 2012;

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

dias, antes do vencimento, conforme art.23, da l,ein'.3.785 de 24 dejulho de 2012:
3. Toda e qualquer modificação introduzidâ no projeto após a emissão da Licenga implicará na sua

automática invalidaçâo, devendo ser solicitada nova Licença, com ônus p'ara o interessado;
4. Esta Licença é válida apenas para a localização, atividâde e finalidade constânte na mesma, devendo o

interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um destes itens;
5. Esta Licença nâo dispensa e nem substitui neúum documento exigido pela Legislação Federal, Estadual

e Municipal;
6. A presente Autorização de Supressão Vegetal - ASV está sendo concedida com base nas informações

constantes no processo n' 123E4/r022-84.
7. Pam o transpoÍte e a comercializaçâo de prodúos e subprodutos florestais oriundos desta Autorizzçâo de

Supresso Vegetal - ASV, o empreendedor/detentor da ASV deverá solicitar â Autorizaçâo de Utilização
de Matéria Prima Florestal - AUMPF junto ao IPAAM, o que corresponde uma posterior inserção de

novo pedidojunto ao SINAFLOR.
8. PÍoteger a fauna conforme estabelecido nas Leis n." 5.197/67
9. Realizar o monitoramento das espécies ameaçadas de extinção como o Sauim-de-Coleira (Sagzizzs

bicolor).
10. Realizar durante o perÍodo de supressão vegetal as medidas preventivas e mitigadoras dos impactos

relacionados fauna silvesÍe.
ll. Manter integral âs Áreas de Preservação Permanente, conforme estabelecido a l-ei n." lZ.65Ul2 e

12.727/2012. \
12. Proteger o solo e os cuÍsos d'águâ da contaminação por substâncias tóxicas (combustÍveis, óleos, graxas,

inseticidas, agrotóxicos, tintas e outros).
13. Em caso de solicitação de renovação, apreseotar relatório de exploraçâo florestal constando a planilha de

volume de mateúl leúoso já suprimido e a ser suprimido, conforme autorização em Licença Ambiental
Unica - LÂU de Autorizaçâo de Supressão Vegetal - ASV..

14. Fica pioibida a interrupção dos cusos d'águ4 quando de construção das vias de acesso para tansposição
na área,

t 5. Em caso de doação da leúa ora autorizada, obrigatória à homologação do páüo.

ló. Esta Licença Ambiental Unica - LAU de Autorização de Supressão vegetal - ASV autoriza somente a

extração das esÉcies e volumetria listadas.
17. Ficâ expressamente proibido o coÍe da andiroba (Carapa guianensis; Carapa paraense) e copaÍba

(Copaifera rapeáfolia hayne; Copaifera reticulata; Copaifera multijuga), de acordo com o DecÍeto
Estadual n 25.0{/05.

18. Não são passlveis de exploração para fins madeireiros a Castanheira (Bertholletia excelsa) e a Seringueira
(Hevea spp.), em florestas naturais, primitivas ou regeneradas, conforme estabelece o Decreto Federal no

5.975/06|
19. Esta autorização para supressão da vegetaçâo é pam uma área correspondente a 0'0379 hg;
20. Não é permitida a realização de queimada na área objeto desta autoriução


