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FTNALTDADEs Autorizar a supressão da vegetação em uma área de 5,37 ha para
implantação de uma usina Solar Fotovoltaica.

VoLrrME AuroRrzADo: 1766,38 (st) de lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORTZAÇÁO: 0l ANO

OlDE

Rosa liveira Geisller Julia rcos Valenle de Souza
t) Técnica Diretor Presidente

IM PORTANTE:
. Ficr cxprcst.mctrte prolbido o trrtrrpôrtc do mrtrrirl, srn o Docurtrcrto de Orig.m Florcrtrl - DOF
. O uso irrcgulaÍ desta LAU implica na suâ invalidação, bem como nas sançôes pÍeüstas na legislação:
. Este Documento não co ém eÍnendas ou rasuÍas;
. Este Docümeíto deve peÍmanecer no local da explomçâo para efeiro de fiscalizaçâo (fr€ e e verso)
. O volume autorizado não quita volume pendente de Íeposição ílorestal;
. Os dados lécnicos do pÍojeto seo de inteira responsabilidade do responsável !écnico

IPAÁM

Ponto Lâtitude Longitude Ponto Latitude Longilude
SU OI -03" l0'33,200" -60" 17',32.984" su 04 -03" l0'37 ,143" -60" t7'33,942"
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LICENÇA AMBIENTAL UNICA DE SUPRESSÃO VECBTALN." 25712022

USO ALTERNATIVO DO SOLO - UAS

INTEREssADo: D EA Holdings Patrimonial Ltda.

ENDEREÇo rARA coRREspoNDÊNCrA: Rua Letra Chinesa, n' 170, Mauazinho, Manaus-
AM-

CNPJ/CPF: 10.914.27810001-28 INscRrçÀo ESTADUAL:

Fonr: (92) 984í6-0101 tr'.rx:

REGTsTRoNoIPAAM: 1007 Stxrrlon:21319021

Áne,r,r snn supRrMrDA: 5,37 ha PRocEsso N.": 1069012022-86

DADOS DO IMÓVEL/Tf,RRENO:

Locrr-rzrçÃo: Situa-se na Gleba 8, Pic Bela Vista, AM 070, km 22, Lado esquerdo
sentido Manaus - Manacapuru, lranduba-AM.

Coordenadas GeográÍicas:

SU 03



RESTRIÇÕES E/OU CONDICTONANTES DE VALIDADE DESTA LICENÇA: LAU.UAS N." 257 /2022

l. O pedido de licênciamento 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
aí.24, da Lei n.3.785 de 24 dejulho de 2012;

2. A solicitação da renovação da Licença Ambiental Única deverá ser requerida num prazo mínimo de
120 dias, antes do vencimento, conforme an.23, da Lei no.3.785 de 24 dejulho de 2012;

3. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissão da Licença implicaná na sua
automática invalidação, devendo ser solicitada nova Licença, com ônus para o interessado;

4. Esta Licença é válida apenas para a localizaçáo, atividade e finalidade constante na mesma, devendo
o interessado Í€querer 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 de Supressão Vegetal - ASV está sendo concedida com base nas informações
constantes no processo n' 10ó9012022-86

7. Fica proibida a comercialização e o h*ansporte do material leúoso oriundo do cone das espécies
protegidas na forma da Lei;

8. Identificar com placas € Manter integral as Áreas de Preservação Permanente, conforme estabelecido
a l*i n.' 12.651112 e 12.727 D0l2l

9. Proteger o solo e os cursos d'água da contaminação por substâncias tóxicas (combustíveis, óleos,
graxas, inseticidas" agrótóxicos, tintas e outros);

10. Em caso de nova solicitaçâo, o executor deve apresentar relatório parcial da supressão da vegetação
executada conforme Termo de Referência deste OEMA com a respectiva ART do profissional
habilitado.

ll. Fica proibida a interrupção dos cuÍsos d'águ4 quando da construção das vias de acesso pam
transposição na iárea;

12. Em caso de doação da leúa ora autorizada, obrigatória à homologação do pátio;
13. Esta Licença Ambiental Única - LAU de USO ALTERNATM DO SOLO (UAS), autoriza

somente a extração das esÉcies e volumetria listadas;
14. Fica expressamente proibido o corte da andiroba (Carapa guianensis; Carapa paraense) e copaíba

(Copaifera trapezifolia hayne; Copaifera reticulata; Copaifera multüuga), de acordo com o Decreto
Estadual no 25.044/05;

15. Não são passíveis de exploração para fins madeireiros a Castâúeira (Bertholletia excelsa) e a

Seringrreira (Hevea spp.), em florestas naturais, prim;tivas ou regeneradas, conforme estabelece o

Decreto Federal n' 5.975/06.
16. Esta autorização para supressâo da vegetação é para umâ áÍea correspondente a 5,37 ha.

17. O interessado deve apresentar relatório Íinal da atividade de supressão da vegetação com a respectiva
ART do profissional habilitado contendo as seguintes informações: número de indivíduos
ÍetiÍados, volume em mr, comprovaçâo da deslinação do material vegetal, coordenadas geográficas,

. registro fotogÍáÍico e outras informações pertinentes no prazo de validade da licença.


