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LICENÇÀAMBIENTAL ÚXtCa DE SUPRESSÃO VrCBrnL N." ló5i2022

INTERESsADo: EBC Incorporações Ltda.

ENDEREÇo nARA coRRnsponoÊxcrl: Rua Salvador, n" 120, Sala 1208, Adrianopólis,
Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 41 .793.695/0001-93 IrscruÇÃo Esuourl:

Foxr: (92) 99'141-1057 FAx:

REGrsrRo No IP AANI: 1012.2321 SINAFLoR: 213'18830

Ánr,c. r sBn supRrMrDA: 0,0477ha PRocEsso N.": 4247 12022-76

IM L/TERRENO

Locr-rzlÇÃo: Av. José Augusto Loureiro, s/no, Lote 11, Quadra F2, Condomínio
Alphaville Manaus ll, Ponta Negra, Manaus-AM.

FTNALTDÂDE: Autorizar a supressão vegetal para construÉo de uma unidade familiar,
em uma área de 0,0477ha.

Coonornl»ls Gcocn",irrcls nl Ánrl or vEcrrAÇÃo A sER supRtMtDA:

Pontos LATITUDE LONG lTU DE Pontos LATITUDE LONGTTUDE
PI 03.02'58.575',S 60'05'48,003'W P3 03"02'59.271'S 60'05'48.824' W
P2 03.02'59.457',S 60.05'48_315" W P4 03.02'58,389" S 60'05'48.499',W

Volume Autorizado: 4,9271 (st) Lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇÁO: OI Ano

Manaus-AM, í5A 0
<.

tlü
Juliano Marcos Valente de Sourt

Dire#sLidente
Rosa Ma liveira Geisller

Técnica

IM PORTANTE:
. Fic. .xprcllrlrctrtc proibido o tr.!!poíc do Erterirl, !.m o Do.um.rto d. OÍigaltr Flor.ttrl - DOF
. O uso irÍegula! desla LA[.I implicr na sua invâlidaçeo, bem como nss sanções pÍevistas na legishçeo;
. Este Documento nâo contém smendas ou rasurâs;
. Este Documento deve peÍmônecer no local da ÊxploÍação pârô efeilo de fiscslüâçâo (frlntc e vcrso)
. O volume eütorizôdo não quita volume pendcnte de Íeposição floÍestal;
. Os dados t€cnicos do projeto são dÊ inteira Íeslonsabilidad€ do responsávcl técnico

IPAAJTI
hsdruto de l,Íü.do ÂmblêÍul

doÁ.maron !



RESTRIÇOES E/OU CONDICIONANTES DE VÀLIDADE DESTA LICENÇA: LAU-SV N." ló5/2022

l. O pedido de licenciamento e â respectiva concessão da mesm4 só teú validade quando publicada Diário
Oficiàl do Estado, periódico regional local ou local de grande circirlação, em meio eletrônico de

comunicação mantido pelo IPAÁM, ou nos murais das hefeituras e Câmaras Municipais, conforme
xt.24, da Lei n.3;185 de 24 de julho de 2012;

2. A solicitação da renovação da Licença Ambiental Única deveÉ ser requerida num prazo mínimo de 120

dias, antes do vencimento, conforme art.23, da Lei n'.3.785 de 24 de julho de 2012;
3. Toda e qualquer modificaçâo introduzida no projeto após a emissão da Licença implicará na sua

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

interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualqueÍ um destes itens;
5. Estâ Licença não dispensa e nem substitui neàhum documento exigido pela Legislação FederâI, Estadual

e Municipal;
6. A pÍesente Autorização de Supressão Vegetal - ASV está sendo concedida com bas€ nas informações

constantes no processo n" 4241D022-76.
7. Proteger a fauná conforme estabelecido nas Leis n.' 5. 197167.

8. Realizar o monitoramento das espécies ameaçadas de extinção como o Sauim-de-Coleira (Saguinus
bicolor).

9. Realizar durante o perÍodo de supressão vegetal as medidas preventivas e mitigadoras dos impactos
relacionados fauna silvestre;

'10. Manter integral as Áreas de Preservaçâo Permanente, conforme estabelecido a Leí f 12.651/12 e
12.727/2012;

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

12. Em caso de solicitação de renovação, apresentar relatório de exploração florestal constando a planilha de
volume de material leúoso já suprimido e a ser suprimido, conforme autorização em Licença Ambiental
Unica - LAU de Autorizaçâo de Supressão Vegetal - ASV;

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

14. Em caso de doaçâo da leúa ora autorizad4 obrigarória à homologação do pátio;
15. Esta Licença Ambientâl Unica - LAU de Autorizaçâo de Uso do Solo Alternativo do Solo - UAS,

autoriza somente a extração das espécies e rolumetria listadas;
16. Fica expressamente proibido o corte da andiroba (Carapa guianensis; Carapa paraense) e copaiba

(Copaifera trapezifolia hayne; Copaifera reticulata; Copaifera multijuga), de acordo com o DecÍeto
EsEdual n 25.044/05;

17. Não são passíveis de exploração para fins madeireiros a CastaDheira (Berthollaia êxcelsa) e a Seringueira
(Hevea spp.), em florestas natuÍais, primitivas ou regeneradas, conforme estâbelece o Decreto Federal no

5.975106.
18. Esta autorização para supressão da vegetação é para uma área correspondente a0,0477ba.


