
1-/

Rr ,,. tr É'r

.Úo -tcnââ-
gI ''\ ll{uq

A .ttl a;L/Ul VERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

LICENÇA AMBIENTAL UNICA - LAU Ns35712022

o INSTITUTo no rnorrçÁo AMBIENTAL Do AMAzONAS - IrAAM.
no uso das atribuições que lhe confere a Leinq3.TS5de24deJulhode20l2.expedeapresente
Licença que autoriza a:

INTERESsADo: Amazonpeixe Aquicultura Ltda ,

ENDEREÇo pÀRA connrspoloÊxctl: Av. Barão do Rio Branco, n' 1 '156, Sáo Francisco
Manacapuru-AM

CNPJ/CPF: 04.882.77310001-08 INSCRTÇÃoESTADUAL:

Foxr: (92) 33234-3183 FAx:

REGrsrRo No IP AAM: 1011.2323 PRocESso Ns: 374712022-90

ArrvrDADE: Perfuração de poço tubular

LocALrzAçÃo DA ArrvrDADE: Em terreno localizado na Av. Getúlio Vargas, n" 1056,
Sáo Francisco, nas coordenadas geográficas 03"17'47,67"5 e 60'36'53,58'W,
Manacapuru-AM.

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

PoTENCTALPoLUTDoR/DEGRADaoon:Médio Ponrr:Excepcional

PRAzo DE vALIDADE DEsrA LIcENÇA: l5 dias.

Atenção:
. Esta licerça é composta de 12 restriçõcs e/ou coldições conslrtrtes oo verso, cujo nâo

cumprimento/atendimento sujeitârá a sua irvalidação e/ou as penâlidsdes previslas em normas.
. Esta licença oão comprova nem substitui o docum€nto de propriedade, de posse ou de domínio do imóvel.
. Esta licença deve permanecer na localizaçâo da atividade e expost, de forma visível (frente e verso).
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Juliano Marcos V{lente de Souza

Diretorf(*'idente
Ison Souto C. Junior

Geren no exercício da Diretoria Técnica
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RESTRIÇÔES E/OU CONDIÇÔES PE VALIDADE DESTA LICENÇA - LAU N'357/2022

l. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesm4 só terá validade quando
publicada Diário Oficial do Estado, periódico regional local ou local de grande
circulação, em meio eletrônico de comwricação mantido pelo IPAAM, ou nos murais
das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme art.24, daLei n".3.785 de 24 de julho
de2012;

2. A solicitação da renovaçÍio da Licença Ambiental devení ser rcquerida num prÍrzo
mínimo de 120 dias, antes do vencimento, conforme art.23, da lri n".3.785 de 24 de

,. 'If":f,:'?i""nouesta sendo concedida com base nas informações constantes no
processo no. 3747 n022-90.

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

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

7. E expressamente proibida qualquer ariüdade 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 qs níveis de ruído compativeis com o conforto acústico para os padrões da rírea

de entomo §BR no 10.151).
10. Dotar de hidrômetro o sistema de captação para a realização do controh de volume.
I l. Após a conclusâo da obra do poço, apresentar imediatamente a solicitação para outorga

para captação de água subterr.ânea.

12. A c,ota da boca do poço deve estar acima do nível miáximo histórico de inundação da
sua localizaçãci (Art.l7 da Resoluçâo 001/2016 do CERH).


