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DISPENSA DO LICENCIÀMENTO AMBIENTAL N9 OI7 12022

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

das atribuições que lhe confere a Lei no 3.785 de 24 de Julho de 2012 e a PoÍaria IPAAM n' 088

de l2 de maio de 2020 expede a presente Dispensa que autoriza a:

INTEREssADo: Silvia Serra Rodrigues.

CPF: 456.035.292-53 DAP: SDW0456035292530809221126

PRocf,ssoNe: 16484t2022-80 FoNE: (92) 99138-9090

LocrlrzrçÃo oAArrvrDADE: Estrada Brasileirinho, Ramal do10, Km 02, Vicinal do Pará,
Manaus-AM.

CAR N': AM-1 302603-F33 í DA443FC243708994DC2D327 54436
CoonorNlols GEoGRÁFrcAS DA ÁREÂ DA ATTVTDADE:

Frxlr-rolor: Dispensar do licenciamento ambiental para realização da atividade de
agricultura familiar, com ênfase em : Produção de leitões (04 matrizes
Landrace/Pietran/177 e cria de aves cai ira Embra a 05í 100 bicos/24m

PRAzo DE vALrDnor: 04 anos.

,\tenÇão:
. Esta dispensa é composta de 12 restriçôes e/ou condições constantes no verso, cujo não

cumprimento/atendimento sujeitará o seu cancelamento e/ou as penalidades previstas nas normas legais
vigentes.

. Esta dispensa não comproya nem substitui o documento de propriedade. de posse ou de domínio do imóvel.

. Esta dispensa deve peÍÍnanecer no local da atividade e exposto de forma visível (Íiente e verso).

Rosa Ma Oliveira Geisller Juliano Marcos nte de Souzâ
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PONTOS LATITUDE LONCITUDE PONTOS LATITUDE I,ONGITI]DE

AUA-O I -03'00'03,053 18" -59"5 t',45,16z22 AUA-06 -03"00'l I,ó0ó2 r" -59"51 '/t4.87184"

AUA.O2 -03.00'06,3 3 165" -59"5 1',43.73610" AUA-O? -03 "00'08.01 844" -59" 5 t', 46.4723 1"

AUA.O3 -03.00' 17.97806* -59"5 I '40,55612" AUA-08 -03"00'06,00229" -59" 5 I', 47 .07 484"
AUA-04 -03.00' 19.85926" -59"5 I '43,79401" AUA-09 -03"00'05,72920" -59.51 ',4ó.39801"

AUA-05 -03 "00' 15,37263" -59.5t'43;t7364" AUA-IO -03.00'03,19633" -59"5 t ',45.60150"

UADRO DE AS
Area do imóvel: 4-4648 Area de Reserva Legal: 0,5408

Area Consolidada: 3,9240Area de Preservação Permanente: ---

Remanescente de Vegetação Nativa: 0,5408 Área da Dispensa: 3,9240

Area Embargada: ---
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REsrRrÇôEs E/ou coNDIÇÕrs oB vALrDÂDE DEsrA DISrENSA - N. 017t2022

1. A presente Dispensa estrí sendo concedida com base nas informações constantes no
processo n'. 1648412022-80.

2. EsÍz Dispensa é válida apenas para as atividades e porte declarados no processo
t'.1648412022-80, devendo qualquer alteração ser declarada imediatamenté ao IPAAM.

3. Esta Dispensa não dispensa e nem substitui neúum documento exigido pela Legislação
Federal, Estadual e Municipal.

4. Proteger o solo e os cursos d'iígua da contaminação por substâncias tóxicas (combustíveis,
óleos, graxas, inseticidas, tintas e outros);

5. froteger a fama conforme estabelecido na Lei n' 5.197 167 .

6. .Proteger e manter preservadas as Áreas de Preservação Permanente, conforme estabelecido
no Art. 4" da Lei FedeÍal n" 12.651112 e 12.727/12, onde se destacam as faixas marginais
de qualquer curso d'água natural e as iíreas íngremes com inclinação média maior que 25o.

7. E proibida a queima e deposição inadequada de resíduos de qualquer natureza, os quais
devem ser acondicionados e direcionados ao local apropriado.

8. Destinar adequadamente os resíduos sólidos (inclusive.de ôbras e/ou reformas) gerados no
empreendimento.

9. A aplicação, armazenamento, acondicion"mento de resíduos, embalagem e transporte de
agrotóxicos, devem atender o disposto na Lei Federal n'7.802189, regulamentado pelo
Decreto Federal n'4.04712002, e Lei Estadual n'3.80312012, regulamentado pelo Decreto
Estadual n' 3 6.107 /20 I 5.

10. O uso irregular desta dispensa implica em sua cassação, bem como nas sanções previstas
na legislação ambiental vigente.

I I . Esta Dispensa não autoriza a supressão de vegetação em neúum estágio de regeneração,
nem o transporte de qualquer produto de origem florestal nativa.

12. Esta Dispensa não autoriza a ampliaçâo do empreendimento ou atividade, devendo o órgão
ambiental ser previamente comunicado paÍa que seja feita a reavaliação da dispensa do
empreendimento ou atividade.


