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I.-. IGOVERNO DO ES'|ADO DO AMAZONAS

INTERESSADo: X-Lar Empreendimentos lmobiliários Eireli.

ENDEREÇo eARA coRREsporoÊxcrl: Travessa Darcy Vargas, n' 315, Parque Dez de
Novembro, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 37.127.24910001-72 INscRrÇÃo ESTADUAL:

Forr: (92) 99í46-8187 Frx: (92) 99456-2762

REcrsrRo No IPAAM: 1012.2321 REcrBo Do SrNlrlon: 21318860

Ánr,r r srn supRrMIDA: 0,0464ha PRocESso N.": 587612022-13

oauos »o t ttóveLrrgnneno:
Locrr-rzlÇÃo: Av. José Augusto Loureiro, Lote 21, Quadra C2, Condominio Alphaville
Manaus 2, Ponta Negra, Manaus-AM.

FTNALTDADE: Autorizar a supressáo vegetal para construção de uma unidade familiar,
em uma área de 0,0464ha.

CooRDENADAS Grocniprcls or Ánol DE vEcETAÇÂo A sER supRrMrDA:

LATITUDE LONG ITUDE Pontos LATITUDE LONGITUDE
PI 03'02'54.81' S 60005'49,29' W P3 03002'54,28',S 60"05'48,32' W
P2 03.02'55,1l' s 60.05'48,84', W P4 03'02'54,02" S 60'0548,71" W

Volume Autorizado: 10,183 (st) Lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORJZAÇÃO: 01 Ano

Manaus-AM,

12 0
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Juliano Marcos Val§nte de Souz:

DiretorÉsldente
Rosa liveira Geisller

D Técnica

. Ficr alpÍassamctrtc proibido o tntrrporta do Datadal, rao o Dmümatrto da Origam Floralttl - DOF

. O uso irÍegülaÍ desla LAU implic! nâ sua invalidsçâo, bem como nas sàrçtes prÊvistls na legishçeo;

. Este Documento não contém emendas ou rrsumsi

. Este Documento deve p€rmanecer no local dâ exploração para efeito de fiscalizâção (frente e verso)

. O volume autoízado não quita volume p€ndente de Íeposição floÍestal:

. Os dados técnicos do pÍoj€to sâo d€ inleirs responsabilidade do Íesponúvel técnico

IPAAM
In üuto dê lrla.Co rEbl.0trl
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LrcENÇA AMBTENTAL UNrCA DE SUPRESSÃO VBCsraLNj 175t2022

Pontos

I MPORTANTE:

Av. Mâío Ypiranga Montoiro, 3280 - Parque 10 de Novsmbro
Fonet (92r 21234721 I 21234731 I 2123ô778
Manaus - AM - CEP: 69.050-030
web: www.ipaam.am.gov.br



RESTRIÇÔES E/OU CONDICTONANTES DE VALIDÁDE DESTA LICENÇA: LAU-SV N.' I7512022

l. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesm4 só terá validade quando publicada Diário
Oficial do Estado, periódico regional local ou local de grande circulação, em -meio eletrônico de
comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme
art.24, da ki n.3.785 de 24 de julho de 2012;

2. A solicitaçilo da renovação da Licença Ambiental Única deverá ser requerida num prazo míúimo de 120

dias, antes do vencimento, conforme aÍ.23, da Lei n".3.785 de 24 dejulho de 2012;
3. Toda e qualquer modificaçâo introduzida no projeto após a emissão da Licença implicani na sua

automática invalidação, devendo ser solicitada nova Licenç4 com ônus para o interessado;
4. Esta Licença é válida apenas para a localização, atividade e finalidade constante na mesm4 devendo o

interessado requeÉr 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;
ó. A presente AutorizaçAo de Supressão Vegetal - ASV está sendo concedida com base nas informações

constantes no pÍocesso n" 58762022-13.
7. Proteger a fauna conforme estabelecido nas Leis n.o 5.197/67.
8. Realizar o monitoramento das espécies ameaçadas de extinção como o Sauimde-Coleira (§agzinzs

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

relacionados fauna silvestre;
10. ManteÍ integral as Áreas de Preservação Permanente, conforme êstabelecido a Lei n.o l2.65ltl2 e

12.727 Í2012;
I l. Proteger o solo e os cursos d'água da contaminação por substâncias tóxicas (combustíveis, óleos, graxas,

inseticidas, agrotóxicos, tintas e outros);
12. Em oaso de solicitação de Íenovação, apresentaÍ relatório de exploração florestal constando a planilha de

volume de material leúoso já suprimido e a ser suprimido, conforme autorizaÉo em Licença Ambiental
Unica - LAU de Autorização de Supressão Vegetsl - ASV;

13. Fica proibida a interrupção dos cusos d'águ4 quando da construção das vias de acesso para Íansposição
na área;

14. Esla Licença Ambiental Única - LAU de Autorização de Supressâo Vegetal - ASV autoriza somentg a
extração das espécies e volumetria listadas;

15. Fica expressamente proibido o corte da andiroba (Carapa guianensis; Carapa paraense) e copaíba
(Copaifera trapezifolia hayne; Copaifera reticulat4 Copaifera multÜuga), de acordo com o Decreto
Estadual n 25.0,14105;

16. Não são passíveis de exploração para fins madeireiros a Casanheira (Bertholletia excelsa) e a Seringueira
(Hevea spp.), em florestas naturais, primitivas ou regeneradas, conforme estabelece o Decreto Federal n"
5.975106.

17. O executor deve apresentar relatório de execuçâo da supressão da vegetação com a respectiva ÂRT do
profissional habilitado contendo as seguintes informações: número de indivíduos retirados, volume em
m3, comprovagão da destinação do material vegetal, coordenadas geogúficas, registro fotogáfico e

outras informações pertinentes no prazo de validade da licença.
18. Esta autorização para supressão da vegetação é para uma área correspondente a 0'04úlha.


