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Ge no exercício da Diretoria Técnica

Av. Mario Ypirenga Monteiro, 3280 - PaÍque 10 d€ NovêmbÍo
Fone: (9212123{721 I 2123.6731 I 21234778
Manaus -AM - CEP; 69.050-030
web: www.ipaam.am.gov,br

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

LICENÇA AMBIENTAL UNICA - LAU No 133/2022

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM.
no uso das atribuições que lhe confere a Leinq3.T85de24deJulhode20l2.expedeapresente
Licença que autoriza a:

INTERESsADo: Steel BR Amazônia Fabricação de Produtos Trefilados de Metal
Ltda.

ENDEREÇo nARA coRRrspoxoÊxcr.l: Rua Alfredo Monteiro, no 19, Cj. Castelo Branco,
Parque Dez de Novembro, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 49.084.41710001-02 INSCRTÇÂoEsr.rou.ql: 06.201.371-8

Fonr: (92) 98465-7863 FAx:

REcrsrRo No IPAAM: 1012.2323 PRocEsso Ns: 300712021-73

ArrvrDADE: Perfuração de poço tubular

LocALrzAÇÁo DA ArrvrDÁDE: Av. Torquato Tapajós, Zona de Transição Urbana, nas
coordenadas geográficas: 02"55'38,65"S e 60'00'10,89'W, Manaus-AM.

FTNALTDADE: Autorizar a peíuração de poço tubular para captação de água
subterrânea.

PoTENCTALPoLUTDoR/DEcRADloon:Médio PonrE:Excepcional

Pnlzo or vllrn,lor orsrl Llcrxça: 60 or,ls.

Aten e ão:
. Esta liceoçâ é composta de I I rcstrições e/ou co[dições corstrntes oo verso, cüjo nâo

cumprimento/aterdimetrto sujeitará â sua invalidação e/ou as penalidades previstas em normas,
. Esta licençs río comprovâ nem substitui o documento de propriedade, de posse ou de domínio do imóvel,
. Estâ licença deve permanecer na localizáçío da âtividade e exposta dc forma visíyel (frente e verso).
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Rf,STRIÇÕES E/OU CONDIÇÔES DE VALIDADE DESTA LICENÇA - LAU N' 133/2022

1. O pedido de licenciamento e a respectiva concessâo da mesm4 só tení validade quando
publicada Dirário Oficial do Estado, periódico regional local ou local de grande

circulação, em meio eletrônico de comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos murais
das Prefeituias e Câmaras Municipais, conforme art.24, daLei n'.3.785 de 24 de julho
de2012;

2.. A solicitação da renovação da Licença Ambiental deverá ser requerida num prazo
mínimo de 120 dias, antes do vencimento, conforme aÍr.23, da Lei n".3.785 de 24 de
julho de 2012;

3. A presente Licença estrâ sendo concedida com base nas informações constantes no
proceso l-'. 3007 12021-73.

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

5. Esta Licença é válida apenas para a localização, atividade e finalidade constante na

mesm4 devendo o interessado requerer ao IP,AAM nova Licença quando houver
mudança de qualquer um destes itens.

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

7. E proibida qualquer atividade de Supressão Vegetal, ficando a mesma condicionada à

obtenção da Licença Ambiental Única - LAU junto ao IPAAM.
8. Adotar procedimentos adequados para a coleta, transporte e destinação de resíduos

gerados na obra.
9. Manter os níveis de ruído compatíveis com o conforto acústico para os padrões da iá.rea

de entomo §BR n" 10.151).
l0: Dotar de hidrômetro o sistema de captação para realizaçáo do controle de volume.
I l. Após a conclusão da obra do poço, apresentar imediatamente a solicitação para outorga

para captação de água subtenânea.


