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LICENÇA AMBIENTAL UNICA - LAU Ns29612022

o INSTITUTO oe PnornÇÃo AMBIENTAL Do AMAZONAS - IpAAM, no uso

das atribuições que lhe conlere a Lei ne 3.785 de 24 de Julho de 2012. expede a presente Licença que

autoriza a:

INTEREssÀDo: Diego de Souza Arcos.

ENDEREÇo eARA coRREsproxoÊxcrl: Rua Adolfo Olímpio, n' 3'l 13, Araújo Costa,
Itacoatiara-AM.

CNPJ/CPF: 029.022.292-32 lNScRrÇÃo ESTADUAL:

Forr: (92) 98150-3353 DAP: SDW0029022292320209210303

REcIsTRoNoIPAAM:1023.3106 PRocESSoNe:2814.2021

ArrvrDADE: Agricultura Familiar.

CAR No: AM-'l 301 1 59-51 AE64D61A1 74AB3A6C357E7ECAAA7CC

LocALrzAÇÃo DA ATTvTDADE: Fazenda 5 Unidos ll, Rio Mutuca, Novo Céu, Careiro da
Várzea-AM.

CooRDENADAS GEocnÁncls: EM ANEXO

FTNALTDADE: Autorizar a operação de projeto pecuária leiteira, com rebanhos bovino
da raça Gir (24 UA) e bubalino da raça Murrah (í 0 UA), em 41,4230 hectares, inserida
no imóvel 'FAZENDA 5 UNIDOS ll".

PoTENCTALPoLUTDoúDEGRÂDloon: Pequeno Ponrr: Médio

DADos Do IMóVEL/TERRENo:

1ffifu.ru^M",-"*. @
Juliano Marcos Valbnte de Souza#-

Diretor Prelldente
Wan

Av. Mario Ypiranga Monteiro, 3280 - Parquo 10 do Novembro
Fone: (9212123-6721 I 2123..6731 121234778
Manaus -AM - CEP: 69.050-030
w6b: wwwipaâm.âm.govbr
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COVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

PRAzo DE VALrDÀDE DEsrA Lrcf,NÇÁ: 02 ANos.
-A.tencão:

. Estr licença é compostâ dê 12 restrições ./ou condições constantes no verso, cujo não
cumprimeíto/stendime[to sujeitará a sua iÍvalidação e/ou as penalidades previstâs em normas.

. Esta licença não comprova ncm substituio documento de propriedrde, de posse ou de domínio do imóvel.

. Esta licençs deve permaneccr na localizaçno da rtividade ê exposts de forma visível (fre[te e verso).

. Em crso de reproduçío destr, deverd ser de forma integral (frente e verso).

Manaus-AM. Z? JUL.úYn



1. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesma, 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 art.24. da Lei n'.3.785
de 24 dejulho de2012;

2. A solicitação da renovação da Licença Ambiental deverá ser requerida num prÍvo
minimo de 120 dias, antes do vencimento, conforme art.23. da Lei n".3.785 de 24
de julho de 20121

3. A presente Licença está sendo concedida com base nas informações constantes no
processo n'. 2814.2021.

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

5. Esta Licença é válida apenas para a localização, atividade e finalidade constante na
mesma, devendo o interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver
mudança de qualquer um destes itens.

ó. Esta Licença não dispensa e nem substitui nenhum documento exigido pela
Legislação Federal, Estadual e Municipal.

7. Proteger o solo da contaminação por substâncias tóxicas (combustível, óleos, graxas,

inseticidas, tintas, produtos de limpeza e outros).
8. Proteger a fauna. conforme estabelecido na Lei n" 5.197167.

9. Manter integral as Areas de Preservação Permanente-APP. conforme estabelece a

Lein" 12.651112.
10. E proibida a queima e a deposição inadequada de resíduos de qualquer natureza.

devendo os mesmos ser acondicionados e direcionados em local adequado.

ll. Destinar de forma adequada os resíduos sólidos (lixo, inclusive de obras e/ou

reforma) gerados no empreendimento.
12. A aplicação, armazenamento, acondicionamento de resíduos, embalagens e

transporte de agrotóxicos, devem atender os dispostos da Lei Federal no n'7.802189.
regulamentada pelo Decreto Federal no 4.074102 e na Lei Estadual n' 3.803/12.
regulamentada pelo Decreto n' 36.1 07ll 5.

RESTRIÇÔES E/OU CONDIÇÓES DE VALIDADE DESTA LICENÇÀ _ LAU N'29612022


