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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

LICBNÇA AMBIENTAL UNICA - LAU Nq325t2022

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS _ IPAAM. NO USO

das atribuiçóes que lhe confere a Lei nq 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que
aulortza a'.

INTEREssADo: Amazonbiodiesêl - lndústria e Comércio de Óleos Vegetais da
Amazônia Ltda.

ENDEREÇo rARA coRREspoNDÊNcrA: Rua Pará, n' 161, Sala 202, Nossa Senhora das
Graças, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 26.192.75910001-07 INscRrÇÂo ESTADUAL: 06.300.944-7

Foxr: (92) 3348-5509 F*: (11)2770-2000/3061-3223

REcrsrRo No IPAAM: 1012.2331 pRocEsso Ns: 0982.2018

ArrvrDADE: Construçâo Civil e lnfraestrutura

LocALrzAÇÃo DA ArrvrDADE: Margem direita do Rio Puraquequara, Manaus-AM.

FTNALTDADE: Autorizar os serviços de terraplenagem em uma área de 53.770,00 m2.

POTENCIAL POLUIDOR,/DEGRÀDAOON: MédiO PORTE: PEqUENO

PRÁZO DE VALIDADE DESTA LICE çI: OI ANO.

Atençâo:
Esta licençr é composta de 10 restrições c/ou condições constantes no verso, cujo trío
cumprimerto/eteDdimctrto sujeitaú r sua invalidrçlo c/ou 8s petralidâdes prcvistls em normrs.
Esta liceÍçâ trlo comprova nem substltüi o docüm€nto de propriedade, de posse oü de domínio do
imóvel.
Estr licença deye permâneccr na locali"tçâo da 8tividade e expostr dc forma visível (frente e verso).
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RESTRIÇÔES E/OU CONDIÇÔES DE VALIDADE DE§TA LICENÇA - LAU N' 32512022

l. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesm4 só terá validade
quando publicada Diririo 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 arl.24, da Lei n".3.785 de 24 de julho
de20l2:'.

2. A solicitação da renovação da Licença Ambiental devení ser requerida num pftrzo
mínimo de 120 dias, antes do vencimento, conforme art.23, da Lei n".3.785 de 24 de
julbo de 2012;

3. A presente Licença está sendo concedida com base nas informações constantes no
processo n'. 0982.2018.

4. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissão da Licença
implicará na sua automática invalidação, devendo ser solicitada nova Licenç4 com
ônus para o interessado.

5. Esta Licença é válida apenas para a localização, atiüdade e finalidade constante na
' mesma devendo o interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houvêr

mu{ança de qualquer um destes itens.
6. Esta Licença não dispensa e nem subsütui neúum documento exigido pela

Legislação Federal, Estadual e Municipal.
7. Paralisar imediatamente à atividade, quando da ocorrência de vestígios arqueológicos,

históricos ou artísticos na área de influência direta e/ou indireta do empreendimento e

comunicar Íro IPHAN e ao IPAAM.
8. Deverão ser adotadas medidas de contenção a fim de evitar carreamento de material

pedológico para a Área de Preservação Permanente - APP.
9. Realizar os serviços de terraplenagem somente no período de verão (unho a

novembro)
10. É expressamente proibida a queima e deposição inadequada de resíduos de qualquer

natureza devendo os mesmos ser acondicionados e direcionados em local apropriado.


