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LICENÇA AMBIENTAL UNICA DE supRESSÃo vocoraLN." 267t2022

PRocESso N.': 2256.2021

Loc,l,utz,lçÂo: Complexo Residencial Alphaville Manaus, Av. Perimetral Thales
Loureiro , s/n', Ponta Negra, Manaus-AM.

Frxruolnn: Autorizar a supressâo da vegetaçâo para construçâo residencial em uma
área de 0,í857ha, no Complexo Residencial Alphaville Manaus.

CooRDENADAS Gnocru(ncls ol Ánu or vncnrAÇÃo A sER supRtMtDA:

VERTICES LATITUDE LoN(;ITUDE VERTICES LATITUDE LONGITUDE
P-01 3"3'r9,55"S ó0.5'40.36"W P-04 3'3'19,21"S 60'5'40,76"W
P-02 3"3',20,27"5 60'5'41.02"W P-05 3"3'19,55"S 60.5'40,36"W
P-03 3"3',19.95"S 60'5'41,39"W

INTEREssADo: Manaus Ambiental S.A.

ENDEREÇo pARA coRREspoxoÊxcrl: Rua do
Manaus-AM.

CN PJ/CPF: 03.264.927 I 000 1 -27

FoNE:

REGrsrRo No IPAANÍ: 1012.2321

Ánea ,r sEn supRrMrDA: 0,1857ha

DADOS DO rrrÓl'.nUrEnnnNo:

Souto C. Junior

VoLUME AuroRrzl.oot 71,728 (st) de lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇÃO: 01 ANO

Manaus-AM, XZDEL M

Bombeamento, n' 0í, Compensa,

INSCRTÇÃo ESrÀDUAL:

ENtAIL: pontualcomercioeserviços@hotmail.com

nte de SouzaJu
Geren exercicio da Diretoria Técnica iretor Presidente

I M PORTANTE:
. Ficr exprc*ssmentc proibido o trrDrportc do mrterirl, 3co o Docümcrto de Origem Florcstrl - DOF
r O uso inegular desta tÁU implica na sua invalidação, bcm como nas sançôes previstas na lcgislaçâo;
. Este Documento não contém cmgndas ou rasuras;
. Este Doçumcnto dwe permanecer no Iocal da cxploraçâo para efeito de fiscalização (frÊnt€ c verso)
. O volume autorizado não quita volumc p€ndente dg reposição florestal;
. Os dados técnicos do pÍojeto são de intoira rcsponsabilidade do rcsponsável técnico
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RESTRIÇÔES E/OU CONDICIONANTES DE VALIDADE DESTA LICENÇA: LAU-SV N.'26712022

l. O pedido de licenciamento e a respectiva concessâo da mesm4 só terá validade quando publicada Diário
Oficial do Estado, periódico regional local ou local de grande circulaçiro, em meio eletrônico de comunicaçâo
mantido pêlo 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 renovaçâo da Licença Ambiental Única deveá ser requerida num prazo mínimo de 120 dias,
antes do vencimento, conforme art.23, da Lei n'.3.785 de 24 dejulho de 20i2;

3. Toda e qualquer modiÍicasâo introduzida no projeto após a emissão da Licença implicará na sua automática
invalidatão, devendo ser solicitâda nova Licença, com ônus para o interessado;

4. Esta Licença é válida apenas para a localizâção, atividade e finalidad€ constane na mesma, devendo o
interessado Íequer€r ao IPAAM nova Licença quando houveÍ mudança de qualquer um destcs itens;

5. Esta Licença não dispenss e nem substitui nenhum documento exigido pela L€gislação Federal, Estadual e
Municipal;

6. A presente Autorizaçâo de Supressão Vegetal - ASV está sendo conc€dida com base nas infoÍmaçõ€s
constantes no pÍocesso n" 2256.202 I .

7. Proteger a fauna conforme estabelecido nas Leis n." 5,197/6
E. Fica proibida a comercialização e o tÍansporte do material lenhoso oriundo do corte das espécies protegidas

na fonna da Lei;
9. Realizar duÍante o pêríodo de supressão vegetal as m€didas pÍeventivas e mitigadoras dos impactos

relacionados fauna silvesüe;
lO. Manter integral âs Áreas de Preservaçâo PcÍmanente, conforme estabelecido a Lei a." l2.65ltl2 e

12.727 l20l2i
I l. PÍotêger o solo e os cuÍsos d'água da contaminâção por substâncias tóxicas (combustíveis, óleos, gaxas,

inseticidas, agrotóxicos, tintâs e outÍos);
12. Em caso de solicitaçâo de Íenovaçâo, apresentaÍ relatório de exploração florestal constando a planilha

de volume de material leúoso já suprimido e a ser suprimido, conforme autorização em Licença
Ambientd Única - LAU de Autorização de Supressão vegetrl - ASV.

13. Fica proibida a intenupção dos cursos d'águ4 quando da construçâo das vias de acesso pam transposição na

áÍea:
14. Em caso de doaçâo da lenha ora autorizad4 obrigató r à homologrçIo do pótio;
15. Ests Licença Ambiental Unica - LAU de AutoÍização de Suprcssão Vegetal - ASV, autoriza somente a

exüação das espécies e volumetrias listadas.
16. Fica expressamente pÍoibido o corle da radiÍobN (Corapa gulanemls; Carapo paraense) e copâlbr

(Copaiferu tapqiÍolia haynei Copa{era rcdculola; CopolÍeru ,rrultÜugal, dc acordo com o Decreto
Estadual n 25.0,14/05;

I 7. Não são passiveis de exploração para fins madeiÍeiros a C $t,,nheftt (Berlholletla ercersa) e e Seringucirr
(Eeveo spp,), em florestas naturais, primitivas ou regeneradas, conforme estabelece o De{reto Federal no

5.975106.
lE, O executor deve apÍesentar relatório de execução da supressão da vegetaçil,o com a respertiva ART do

profissional húilitado contendo as seguintes informações: númeÍo de indivíduos retirados, volume em Í1",
comprovaÉo da destinaçâo do material vegctal, coordenadas geográÍicas, regisüo fotogúfic-o e outras
infoÍmações peÍtinentes no prazo de validade da licença

19. Pela supressão vegetal de espécie protegida na forma da lei, o interessado deve procedeÍ com a elaboraçâo e

execuçâo de um plano de plantio de mudas da mesma espécie (na proporção 8: l, ou seja, para cada indivlduo
suprimido deve ser plantadas 08 da mesma espécie), em área a ser deÍinida pelo interessado, como forma
de compensação ambiental apÍesentando a este OEMA a comprovação do plantio no período de 0l ano
após a emissão dâ LAU do Supressão Vegetal.

20. Esta aütorização para supressâo vegetal é para uma área correspondente à 0,lt57br.
21. Nâo é permitida a rcalizaçâo de queimada na áÍea objeto desta autorização


