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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
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LrcENÇA AMBIENTAL ÚNrCA - LAU N" l9lt22

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM, NO

uso das atribuições que lhe confere a Lei Nq 3.785 de 24 de Julho de 2012, e alteração dada pela
Lei N" 4438 de 16 de janeiro de 201 7 expede a presente Licença que avÍoríza ai

INTERESsADo: Jeremias de Oliveira Vieira

ENDER-EÇo nARA coRREspoNDÊNcrA: Rio Urubu, Comunidade Rural de Boa União, Zona

Rural, Boa Vista do Ramos - AM.

CNPJ/CPF: 581.362.662-04 lNscruÇÀo ESTADUAL: ------------

Foxr: (92) 99339-9159 FAx: ----------------------

REcrsrRo No IPAAM: 1004.3709 PRocosso Ns: 281312022-05

LocALrzAÇÃo DA ATTVTDADE: Rio Urubu, Comunidade Rural de Boa União, Zona Rural,

Boa Vista do Ramos - AM.

ArtvrDADE: Criadouro de Abelhas Silvestres Nativas Sociais para fins de comercialização
de colmeias, partes, produtos e para consumo.

cATEcoRrA: Criadouro Comercial.

FTNALTDADE: Produção de Mel, Produção de pólen e Multiplicação de Colônias.

Ponrr: Entre 50 e I 99 colônias

Espúcres: Melipona seminigra (60); Melipona intenupta (15).

PRAzo DE vAltDloe: 4 anos.

Atenção:
Esta Licença é composts de ll restrições e/ou condiçôes constantes no verso, cujo não
cumprimento/aterdimento sujeitârá a sua invalidaçâo e/ou as penalidades previstas em normas.
Esta Licença não comprova nem substitui o documento de propriedade, de posse ou de domínio do
imóvel.
Esta Licença deve permanecer na localiz{çâo dâ atividâde e exposta de forma visível (frente e verso).

Manaus-AM, 02 de agosto de 2022.

Rosa Ma iveira Geisller
Di ra ecnlcâ

Av. Mario Ypiranga Monteiro, 3280 - Parque 10 dê Novembro
Fonet (92121234721 I 2123-6731 I 2123-6778
Manaus - AM - CEP: 69.05G030
wêb: www.ipaam.am.govbr
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RESTRTÇÕES E/ou coNDIÇÕrs nn vALTDADE DESTA LICENÇA - N' r9u22

L A presente Licença está sendo concedida com base nas informações constantes no
processo n" . 281312022-05.

2. Esta Licença é válida apenas para a atividade e finalidades constantes na mesma, devendo
qualquer alteração ser declarada imediatamente ao IPAAM.

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

4. Proteger a fauna conforme o estabelecido na Lei no 5.197167.
5. Esta Licença não permite a captura de abelhas silvestres nativas.
6. O uso inegular desta implica na sua cassação, bem como nas sanções previstas na

legislação.
7. As colônias deverão ter uma marcação sequencial nas caixas para cada espécie. e não

poderá ser repetida no caso de morte da colônia.
8. Quando do pedido de renovação desta LAU o meliponicultor deverá apresentar um

relatório simplificado do plantel informando os óbitos e o quantitativo atual de cada
espécie.

9. Quando do pedido de renovação desta LAU o meliponicultor deverá apresentar um
relatório simplificado informando a quantidade por espécie de colônias comercializadas e

doadas com a identificação do nome e CPF do comprador/receptor.
10. No caso do meliponicultor atingir o número de 200 colônias. deve solicitar alteração do

porte do empreendimento apresentando documentos pertinentes.
I l. Atender, tempestivamente. as solicitações resultantes da análise do Cadastro Ambiental

Rural - CAR do imóvel


