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LICENÇA AMBIENTAL UNICA DE USO ALTERNATIVO

DO SOLO - UAS N." 23212022

INTEREssADo: Mantêna Empreendimentos lmobiliários Ltda.

ENDEREÇo nARA coRRrspoxoÊncll: Rua Acre, n" 428, Conjunto Vieiralves, Nossa
Senhora das Graças-AM.

CNPJ/CPF; 35.726.180/0001-78 INScRIÇÁoEsrADtAL:

FoxE: (92) 99326-0444t3133-1859 LI: 13712022

RECrsrRo No lP AAM: 1012.231 I
ÁxEr r srn supRrMlDA: 2,1846ha PRocrsso N.": 56011222-80

DADos Do rlróvrlrrBnnpNer
Loc.llrzlçÃo: Rua Vicente Martins, n'900, Lote 02, Santa Etelvina, Manaus-AM.

Frxrrro.coE: Autorizar a supressáo da vegetação paÍa a lmplantação de um
Residencial Multifamiliar, conforme Licença de lnstalação - L.l No 13712022.

CooRDENADAs GeocnÁncns ol Ánon nn vocBtAÇÂo A sER supRtMtDA:

Manaus-AM, t 4 @

milson Souto C. Junior Juliano Marcos ente de Souzâ
Gerel6, no exercício da Diretoria Técnica

rro,r*rntr.,
Di retor eIlte

DOF

t,

fica arpres§amaIta proibido o trrlrsporla do matarirl, sem o I)ocumêíto dê Origem Flor€strl -
O uso irreSülaÍ dest! LAU implica n! sut úvalidôção, bem como nas sanções previstls na legislação:
Esl€ Documento nào contém emendas ou msuÍas:
Esle Documeílo dcve peÍmanecer no local da explo.ação pa!! Gfeito de fiscalizaçú (AEnte e veÍso)
O volum€ autori{ldo úo quits volume pendente de rcposiçeo floÍestal:
Os dados lécnicos do pojeto úo de inteira responsabilidade do Íesponsável técnico

IPAAM

Coordenadas Geográficas Supressão Vegetal
Ponto Latitude Longitude Ponto Lâtitude Longitude

L0t 2"59'16,291" S 60'0' 13.439" W Lt2 2'59'15.388" S 60"0' 18,t 20" w

L09 2.59',22,335" S 60'0' 16,944' W Lr3 2"59'16,395" S 60"0' 14,647" W

Ll0 2"59'21.982" S 60.0'14,825',W Lt4 2.5g',16.399" S 60.0'13.980" w

2s9',t8,267" S 60"0' l3,l1.3'w

t !ütuto d. Pror.Ço ÂDt icrtÀl
Ílo^Earonl,

voLUME AuroRrzÂDo: 416,505 (st) de madeiÍa om lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORJZAÇÃO: 01 ANO

Av- Mario Ypiranga Monteiío, 3280 - Parque 10 do Nov€mbro
Fone: (92121234721 I 2'123.{,731 t 2123.{778
Manaus - AM - CEP: 69.050-030
wêb: www.ipaam.âm.gov.br
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RESTRIÇÔES E/OU CONDICIONANTES DE VALIDADE DESTA LICENÇA: LAU-UAS N." 23212022

l. O pedido de licenciameato e a resp€ctiva conc€ssâo da mesm4 sô terá validade quando publicada Diário
OÍicial do Estado, periódico regional local ou local de granàe circulação, em meio eleÍônico de comunicaçâo
mantido p€lo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme arL24, daLei n.3.lEs
de 24 dejulho de 2012;

2. A solicitâçâo da renovaçâo da Licença Ambiental Única deveú ser requerida num prazo mÍnimo de 120 dias,
antes do vencimento, conforme aÍ1.23, da Lei n".3.785 de 24 dejulho de 2012;

3. Toda e qualquer modificaçâo introduzida no pÍojeto após a emissâo da Licença implicará na sua automática
invalidação, devendo ser solicitada nova Licença, com ônus para o inteÍessado;

4. Esta Licença é válida apenas para a localização, atividade e finalidade constante na mesm4 devendo o
int€rêssado ÍequereÍ ao IPAAM nova Licença quando houver mudançâ de qualquer um destcs itens;

5. Esta Licença não dispensa e nem substihri neúum documento exigido pela Legislaçâo Federal, Estadual e
Municipal;

6. A pÍesente AutoÍização de Uso Altemativo do Solo - UAS está serdo mncrdida com base nas informações
constantês no processo n" 5ó01222-t0.

7. O transporte e a comeÍcialização d€ Fodutos e subprodutos florestais oriundos desta Autorizâção de Uso
Altemativo do Solo - UAS, somente podeÍão ser realilzados munidos do Documento de Origem Florestal -
DOF;

8. Fica proibida â comeÍcializçâo e o transporte do material leúoso oriundo do corte das espécies protegidas na
forma da Lei;

9. Realizar durante o período dc supressão vegetal as medidas pÍ€ventivas e mitigadoras dos impactos
relacionados fauna silvestre;

lO. Manter integral as Á.reas de Preservação Permanente, confoÍme estabelecido a Lei n .' 12.651llZ e 12.727l2\lzi
I l. ProtegeÍ o solo e os cunos d'água da contaminação por substáncias tóxicas (combustíveis, óleos, graxas,

inseticidas, agrotóxicos, tintas e ouíos);
12. Em caso de nova solicitação, o êxecutor deve apresentar ÍÊlalório parcial da supressão da vegeta{ão com a

respectiva ART do profissional habilitado contendo as seguinles informaÉes: número de indivfduos retirados,
área suprimid4 área a ser suprimida, volume em mt, comprovação da destinação do mat€rial vegetal já
suprimido, coordanadas geogúficas, regis§o fotográÍico e outras informações pertinentes no prazo de vslidade
da licença.;

13. Fica proibida a int€nupção dos cuÍsos d'águ4 quando da construção das vias de acesso para üansposição na
áreq

14. Em c.so de doação da leúa ora autgrizad4 é obrigatória a homologação do páúiojunto ao sistema DOF;
15. Esta Lic€nçâ Ambienal Unica - LAU de Uso Altemativo do Solo - UAS autoÍiza somcnte a extÍação das

espécies e volumetria listadas;
16. Fica expressamente proibido o corte da andiÍobâ (Cârapa guianensis; Carapa paracnse) e copaíba (Copaifera

trâp€zifoliâ hayne; Copaifera reüculata; Copaifera multijuga), de acordo com o Decreto Estadual n 25.044/05;
17. Não são passíveis de exploraçâo püa fins madeireiÍos a Castanheira (Berrholletia excelsa) e a Seringueira

(Hevea spp,), em florestâs naturais, primilivas ou regeneradas, conforme estabelece o Decreto Federal n"
5.975t06:

18. Na oconência de espécies protegidas na forma da Lei duÍante I execuçilo da atividade de supressão vegetal,
infoÍmar a este OEMA imediâtamente e solicitar o corte destes indivíduos arbóreos;

19. O executor d€ve apresentaÍ relatório de execução da supressão da vegetagão com a Íespectiva ART do
profissional habilitado contendo as seguintes informações: número de indivíduos r€tirados, volume em m',
comprovsção da desünação do material vegetal, coordenadas geográficas, registro fotográÍico e outras

informaçõ€s pertinentes no prazo de validade da licença;
20. Esta.autorizaçâo para supressilo da vegetsção é para uma área conespondente a 2,1846 há;

2l . Deverá ser apÍesaÍado no prazo de um ano um relatório de execução de plantio e monitoramento de mudas de

JaÍobá (Hymenaeâ c.uóaÍil L.) totalizando 16 mudas, (na proporção 8:1, ou sejs, para cada individuo
suprimido devem ser plantadas 08 da mesma espécie), contendo Í€gistro fotogúfico do plantio e das

coordenadas geogúficas da área a ser contemplada;


