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GOVERNO DÔ ÉSI DO

LICENÇA AMBIENTAL úNIcl, DE supREssÃo vocrr.lt, N." 02ó12023

Empresa/lnterêssado: Eliane de Lima Pêrêira.

Endereço p/correspondência: Rua Xinapuã, n' 33, Cidade Nova 2, Manaus-AM

CEP:

Bairro: Cidade Nova

CNPJ/CPF: 31 5.280.902-68 ln3cÍição Estadual (SEFAZ-AM):

Fone: (92) 98412-0126 Nome do Empreendimento: Sítio Eliane

Modalidade do Projeto no SINAFLOR: Uso Alternativo do Solo - UAS

Recibo SINAFLOR: 213191 1 3 ASV decorrente da Ll No: 00812023

Atividade Principal: Criaçáo de Animais de Grande Porte em regime intensivo com cultivo
de pastagem.

Tipo de Compenseção Ambiental: Pagamento de
uma taxa referente a reposiÇâo

Volumê Autorizado (st) : --
Volumetria Autorizada (dados do lnventário Florestal)

. Obs: No caso de cadastro de ASV, não haverá quadro com descrição da volumetria. Devendo
ser substituído por: "Na eventual necessidade de transporte da volumetria de produtos
decorrente da supressão vegetal, o interessado deverá cadastrar projeto de Autorização de
Uso de Matéria-Prima Élorestal - AUMPF junto ão SINAFLOR para avaliação e posterior
emissão de nova Autorização".

Manaus-AM, 14 FE

Rosa Ma ira Geisller Juliano Marcos te de Souzâ
Di

IPAAM

Finalidade: Autorizar a supressão da vegetaçâo de 2,58 ha para a implantação de
um criadouro de animais de grande porte para produção de leite.

Potêncial Poluidor/Degradador: NA Porte: Micro Velidedê: 0í Ano

Responsável Técnico pela Elaboração/Execução:

Anotação dê Responsebilidadê Técnice-ART: -------
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P rocesso no'. 2097 12021 -85 Município: Manaus-AM

E-mail: lavareda9l @gmail.com

Registro No IPAAM: 1012.2123

Área a ser suprimida (ha): 2,58 ha



RESTRIÇÔES E/OU CONDICIONANTES DE VALIDADE DESTA LICENÇA: LAU-SV N.'02612023

l.'OpedidodelicenciamentoearespectivaconcÊssãodamesm4sóteúvalidadequandopublicadaDiárioOficial
do Esudo, periódico regional local ou local de grande circulaçâo, em meio eletrônico de comunicação mantido
pelo IPAAM, ou nos murais das PrefeituÍas e Câmaras Municipais, conformc art.24, da Lei n.3.785 de 24 de
julho de 2012;

2. A solicitaçtu da renovação 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 modificaçâo intÍoduzida no projeto após a emissâo da Licença implicará na sua automática

invalidação, devendo ser solicitada nova Licenç4 com ônus para o interessado;
4. Esta Licença é válida apenas para a localizaçâo, âtividade e finalidade constante na mesm8" devendo o

interessado requerer ao IPAAM nova Lic€nça quando houver mudança de qualquer um destes itens;

5. Esta Licença nâo dispensa e nem substitui neúum documento exigido pela L€gislação FedeÍal, Estadual e
Municipal:

6. A preseúe Autorização de Supressão Vegetat - ASV está sendo concedida com base nas informações

consàt"s no processo n" 20)7/202t-85;
7. A presente Licença está sendo concedida com base nas informaçôes constantes no pÍocesso de licencianento

e nas peças técnicas cadashadas no SINAFLOR:
8. Manter integÍal as Árcas de Preservação PemüIente, conforme estabelecido a Lei n. " 12.651112 e

t2.72712012.
9. Proteger o solo e os cursos d'água da contaminaçâo porsubstânciastóxicas (combustíveis, óleos, gaxas,

inseücidas, agrotóxicos, tinlas e outros);
10, Em caso de solicitaçâo de reÍlovação, o executor deve apreseÍtar relatório parcial da supressão da vegetação

' 
executada conformc Termo de Referência deste OEMA com a respectiva ART do profissional habilitado.

I l. Fica proibida a intenupção dos cusos d'água, quando da construção das vias de ac€sso para transposição na

área.

12. Esta LAU de Supressão vegetal autorizâ somente a extração das esÉcies e volumetria listadas;

13. Fica expÍessamente proibido o coíe da andiroba (Carapa guianensis; Carapa paraense) e copalba (Copaifera

tmpezifolia hayne; Copaifera reticulata: Copaifera multijuga), de acordo com o Decreto Estadual n 25.044/05;
14. Não sâo passíveis de exploratâo para fins madeireiros a Castanheira (Bertholletia excelsa) e a Seringueira

(Hevea spp.), em florêstas natuÍais, primitivas ou regeneradas, conforme estabelece o Decreto Federal n'
5.975t06.

15. A do&ão de produtos da volumetria autorizada não dispensa o üanspoÍte scm o Documento de Origem

Flsrestat -DOF.
16. Após a emissilo da AUTEX e posterior declaraçâo de corte no SINAFLO& os créditos dos produtosficarão

disponíveis no DOF para destinação.
17. Os créditos de Reposição Florestal serão cadastrados no CPFiCNPJ do detentor da LAU, ou caso solicitado via

requerimento no ato do protocolo, para terceiros indicados pelo detentor da licença-
lE. Quando câbívêl, comprovaÍ o cumprimento da Compensação Ambiental no prazo de 30 dias.

19. A saída de matéria prima do empreendimento cujo transporte seja considerado econômica ou logisticamente

inviável deveú ser deüdâÍnente justificada.
20. Confirmados os indícios de comercialização inegular de créditos no sistema DOF será procedido a Suspensâo

e/ou Cancelâmento da LAU e respectiva AUTEX. 20. Esta autorízâção para supressâo da vegetação é para uma

áÍea coÍrespondente a 2r5t ha.
21. Deverá realizar a recomposiçil,o da vegetação da dg l,.34lE hr dr APP antÍopizad3, aPresentando no prazo de

I ano com relaróÍio fotogÉfico com coordenadas geográficas,

22. O interessado dêve apresentar relatório final da afividade de suprcssão da vegetâção com a respectiva ART do

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

compÍovação da destinaçâo do material vegetal, coordenadas g€ográfiças, regisko fotogáfico e outras

informaçõ€s p€ninentes no prazo de validade da licença;



raÉCts!,1 O 0t<tGlNAL
=-/
r&r
§^éâ

AMAZO]'IAS

Manaus-AM, 14 FEV 2CA3

GOVETXO OO ESÍ DO

Dados do lmóvel/Terreno:

ráficas de referência Datum SIRGAS 2000

LICENÇA AMBIENTAL ÚNTCI DE SUPRESSÃO VEGETAL N.'02612023 flS.02

Rosa Ma
D

eira Geisller Juliano Marcos
râ ecnlca DireÍor

I M PORTANTE:
Ficr Grpr.$.D.nta proibido o trrtrsport do m.t.ri.l, tcm o Do.urtrGtrto d. Orig.m Florclhl - I,OF
O uso iÍregular dests LAU implica ns sua invalidaçlo, bem como nas sanções pÍevistâs na legislação;
Este Documeoto nAo contém emendas ou rasuÍas:

Este Docümênto deve pemaneceÍ no local da explomçÀo pera efeito de Íiscáliação (liente e verso)
O volume auloriado oão quita volume pendente de Íeposição florestal;
Os dados tecnicos do pmjdo são dc inleira responsabilidade do responúvel tecnico

de Souza
nte

IPAAIII

Empresa/lnterêssado: Eliene de Lime Pereira.

Endereço p/correspondência: Rua Xinapuã, n" 33, Cidade Nova 2, Manaus-AM

Processo no : 2097 12Q21 -85 Município: Manaus-AM CEP:

CNPJ/CPF: 31 5.280.902-68 lnscrição Estadual (SEFAZ-AM);

Fone: (92) 98412-0126 Nome do Empreendimento: Sítio Eliane

Proprietário do lmóvel: Eliane de Lime Pereira

CPF/CNPJ: 31 5.280.902-68

Área do lmóvel (ha) 48.584í Município : f,lanacapuru-AM

Localização: Rodovia AM 070, km 63 (ME), Zona Rural, Manacapuru-AM

Area objeto da supressão vegetal:

Coordenadas Geográficas

Pontos Latitude Longitude
3"14',1.730"S 60'32'37,537"W

ARL-04 l.l4'11.953"S 60'32'43.1 l2'W
ARL-05 t.l1'13,251"s 60.32'40,020'W
ARL.O6 3"14',10.672'S 60"32',38,737'W
ARL-07 3"t4',8.369"S 60"32'38.628"W
ARL-08 3"t4',6.610',S 60.32',37.877"W
ARL.O9 3014'4.31t's ó0"32'36.504'W

3.14'3,3 8 8 " S 60.32'37,048',W
ARL-II 3"14'2,889'.S 60"32'37,0t0',W
ARL.12 3"r4'2,681'S 60"32',36.888'W
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Coordenadas
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