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LICENÇA AMBIENTAL UNICA - LAU No 308/2022

Ramal Ponto Latitude Longitude
Início 3'l'53,15"S 58"28'48.23"W
Fim P02 3'6'30.55"S 58"32'16,89"W

Frxrr-roror: Autorizar a realização dos serviços de engenharia para Recuperação do
Ramal Rondon l, com extensão total de 10.544,88 km.

PoTENCTALPoLUTDoR/DEcRADADoR: Pequeno Ponrn: Médio

Puzo on vllloADE DESTA LrcENÇA: 01 ANo.

.{tcncáo:
. Esta licença é composta de 29 restriçôes e/ou coldições constrntes tro verso, cujo nío

cumprimento/âteldimetrto sujcitará I su! inv&lidaçío e/ou as penalidades previstas em normas,
. Estâ licençâ nâo comprova nem substitüi o documento de propriedade, de posse ou de domítrio do imóvel.
. Esta liceoç! deve permanecer nâ locâli?rçâo d8 atividsde e cxposta de forms visÍvel (frclte e verso).
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O DO ESTADO DO AMAZONAS

Manaus-AM. 05 JUL M
/

-./
v, ./'

Francisca ffiivana C. Pereira
Assessora, no exercício da Diretoria Técnica

/-fu"
ó MarcoiY ente de Souza
birctor Presidenre

Julian

Av. Mârio Ypiranga Monteiro, 3280 - Perqus 10 de Novembro
Fonei (92r 21234721 I 212!ô731 I 2123ô778
Manaus -AM - CEP: 69.050-030
web: w\,r\,v.ipaam.am.gov.br

IPAAM
IDfirto dp PrúCo 
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O INSTITUTO DE PROTEÇÁO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM.
no uso das atribuições que lhe confere a Lei ne3.T85de24deJulhode20l2.expedeapresente
Licença que autoriza a:

INTEREssADo: Prefeitura Municipal de ltacoatiara,

ENDEREÇo pÂRÂ coRREspoNDÊNCIA: Rua Doutor Luzardo Ferreira de Melo, Centro,
Itacoatiara-AM.

CNPJ/CPF: 04.241 .98010001-75 INscRrÇÃo EsrrourL:

FoxE: (92) 3521-5559 F.rx: (92) 3521-2271

REGrsrRo No IPAAM: 1008.2326 PRocEsso Ne: 720912022-75

ArrvrDADE: Recuperaçâo de Ramal

LocALrzAÇÀo DA ArrvrDADE: Ramal Rondon I, no Município de ltacoatiara-AM.

Coordenadas Geográficas:
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RESTRIÇÕES E/OU CONDIÇÔES DE VALIDADE DESTA LICENÇA - LAU N" 308/2022

l. O pcdido de liceociamento e a respectiva concessão da mesm4 só terá validade qualdo publicada Diário Oficial do Estado,
periódico regional locâl ou locrl de grande circulâfâo, em meio eletrônic. de comunicaçào maDtido pelo IPAÁM, ou Íros

murâis das Prefeituns e C&oaras Muíicipais, confoÍme art.24, da Lei n".3.7t5 dr 24 de julho de 2012;
2. A solicitação dâ renovaçào da Liceoça Ambie al deverá seÍ requ€Íidá num prazo minimo de 120 di§, antes do v€ncimento,

crnfoÍme aí.23, da Lei n'.3.785 de 24 dejulho de 2012;
3. A presente Licença esÉ sendo concedida com base nâs informações constantes no proccr.o n'- 1209n022-75.
4. Toda e qualquer modiÍicaçâo introduzidâ no projeto após a emissão da Lic€nça implicará na su8 automática invalidação,

devendo ser solicitada nova Licença, com ônus para o interessado.
5. Esta Licença é válida apenas para a localização, atividade e finalidade con$ante na mesma, devendo o interessado requerçr

ao IPAAM nova Licença quando houver mudaoça de qualquer um destes itens.
6. Esta Licença nâo dispensa e nem substitui Ítenhum documento exigido pela Legislaçâo Federal, Estadual e Municipal.
?. As obras de Recupersção e Reüralização de Rtmrl RoodoD I, localizado na zona Íulal do müúcipio de ltacoatiaÍa/AM,

ficám Íestritas à faixâ de domtnio
8. A coleta e o üanspoíe dos resíduos de qualquer ndltteza gerados no empÍeendimento devem ser efetuaôs poÍ empaesa

lic€nciada neste IPAAM p6ra esta atiüdade.
9. ComuÀicü ao IPAAM o inicio das obras de recupeÍaçào e revitalização do Rrm.l Roodoo I, localizado na Zom RuÍal

do Mr-niclpio dê ltacoaúaa-AM, assim como qualquer sinistÍo que v€ohâ a ocorrer na árcs dâ obra.
10. E expressamente proibida a quoima e deposiçâo lnedequada de residuos de qualquer natuÍez4 d€vendo os mesmos ser

acondicionados e direcionados em local apropÍiado.
I l. ficr crprrltrEcnlr prolbid. . lnt rv.nçlo cm lr.t olo rütorirrdr por .st. IPAAM.
12. Mant€r integal as Areas de Preservaçâo Peúranente - APP, conforme eslabelecido a Lei n." 12.651/12, alrerada pela Lei

Ít" 12.127112.

13. AdotaÍ proçcdimentos adequâdos para a coleta, úanspone e destinação de residuos gerados Íra obÍa-
14. Os Íeslduos gerados na construção civil, deve atendeÍ a Resolução CoNAMA n" 307/02
15. Cutr$ÍiÍ o eslabeleçido referente ao Gercnciamento e Residuos gerados .a constÍução civil, conform€ Resoluçâo

CONÁMÁ n' 30?/02 e suas alteÍações.
16. As iubstâncias minerais dê uso imêdialo na coostruçào ciül devem ser fomecidas por empÍesss devidrmeote licenciadas

por este IPAAM paÍa esla findidade.
17. As &e8s destinadas a atfio de ineÍes (borâ-for8) e empréstimo, d€verâo ser previamelte autorizadas pelo IPAAM.
18. D€verão ser adotad6 medidas de contenção visimdo minimizar assoreamento dos corpos d'âgua na áÍea de influêocia dteta

do empreerdimento.
19. Os residuos oriundos de implantação e opeÍateo do canteirc dev6.ão seÍ segrcgados, acondicioíados, afinszenados e

destinados a locais deüdamente lienciados neste lnstituto pala essa finalidade, devendo maíteÍ em arquivo documento
comprobalório de destinaçeo;

20. PaÍalisü imediatamente a aliúdade, quaado da verificaçâo de indioios de vestigios aÍqueológicos, históricos ou aííslicos
na rirea de iofluéncia direta e/ou indireta do empreendimenlo e comunica, ao IPHAN e ao IPAAM

21. Fica expressam€nte proibido o o-dnsporte e a comercialização do mÀlerial aÍgiloso, sem a prevista aüoúaçâo deste IPAAM,
22. A iotervenção em Área de Proteçâo Permanente - APP dêve seÍ objeto dr licenciamento ambienlal esp€cifico, conforme

Lei Federal oo I 2.65 I /l 2, informatrdo a(s) coordenadas(s) geogÍáfic4s) da áre(s):
23. A inteÍvçnçeo em fuea de APP deverá ser precedids de autorização emitida por esre IPAÁM;
2,1. ED c.!o dc loúcrrcnslo cn propri.dtd. (3) prÍicuhr (cs), rtrlizrr 3oocnt. rpó. r obacnÉo d. coíc!33lo

pGrDi!.ioraiia;
25. E!t. Lic.Dçr Dao .úaoÍira Súpr.c3lo V.g.lrl;
2ó. Rc.prr!..t r mltc IPAAM, tro pr1lzo dc 15 dl§, Plano de CeÍenciamento de Resíduos da Consaução Civil - PGRCC

deüdamente assinado pelo responsável técrúco, acomparhado de ART;
27. ApÍeseotar neste IPAAM no prazo de 30 dias Projeto de Terraplanagem devidamente assinado pelo responsável técnico,

acompanhado de ART;
28. Na ftcessidade de desmatamento/supressão vegetal apresentaÍ InventiáÍio da FloÍa existenle na fuea üa sistema SINAFLOR

(cooforme Insúuçôes Normaüvas tr" 2ll2014, em seu art. ?0 e o' l4l2018, em seu aí. 3o), o referido IÍrvenúrio devg ser

elaboÍado confoÍme Termo de RefeÍência dêste OEMA devidamente assinado pelo responsável téoico, acoBpanhado de

ART. ApresentaÍ ao pÍocesso fisiço, o lnvenüírio e o ProgÍamâ de Resgate de Fauna, devidmente assinado pêlo Íesponsável

técnico. acompsrúado de ARTi
29. Aprese ar neste IPAAM, quando da solicitaçâo da Íenovsção da Licença Ambiental, os seguintes documentos atualizados:

a) Comprovafle de destinâçilo final dos residuos do empreerdimenlo;
b) Comprovante de destiíaçilo do bota-forq
c) Cadastro da atividade (Modelo IPAAM).


