
rlicE-l O oRtGrtr*Au
.o,, 0t{ tJL2- /-2J-l
l_wÊtuvltfrwb4

AlJlAZO]'lAS
GOVEII{O OO E ÍADO

LICENÇA DE TNSTALAÇÃO - L.r. N' 011t2023

O INSTITUTO DE PROTEÇÁO AMBIENTAL DO AMAZONAS _

IPAAM. no uso das atribuições que lhe confere a Lei nq 3.785 de 24 de Jutho de 2012.
expede a presente Licença que autoriza a:

INTERf,ssADo: Eneva S.A.

ENDEREÇo eARA coRREspoNoÊxctl: Rodovia 330 (Estrada da Yárzea), km í2 (ME),
Zona Rural, Silves-AM.

CNPJ/CPF: 04.423.56710012-84 INscRrÇÀo Esrrouu: 05. 412.794-7

Fone:(21)3721-3000/99643-6880 LattSVN":028/2023

REcrsrRo No IPAAM: 1019.0í 18 PRocESSo Ns: 01611412022-42

ArrvrDADE: Exploração/Explotaçáo de Gás Natural

LocALrzAÇÃo DA ArtvrDADE: Margem Direita do Rio Sanabani, Município de Silves-
AM, nas coordenadas geográficas Poço LOC-2-EXP_3D: 02"47'17,248"5 /
58'15'57,310"W e Poço LOC_4: 02"47'16,996"S / 58"15'57,160'W.

FTNALTDADE: Autorizar a intervençáo ambiental para Peíuração de 02 Poços
Profundos para fins de Pesquisa de Gás Natural LOC-2-EXP_3D e Poço LOC-4,
denominado Cluster 9, em uma área de 3,51 ha, sendo área da Locação de 2,24 ha
e Acesso de 1,27 ha, no Bloco AM-T-85, objeto do contrato de concessâo com ANP,
nos reservatórios produtores da Formação Alter do Chão, na Província do
Amazonas, contendo infraestrutura de apoio composta de: sonda transportável, pátio
de carga e alojamento, conforme Licença Ambiental Unica de Supressão/IPAAM/ No

028t2023.

PoTENCTALPoLUTDoR/DEcRADADoR:Grande Ponrr:Pequeno

PRAzo DE VALTDADE DEsrA LIcEwÇl: 03 Anos.

Atencão:
. Esta licençs é compostâ de 15 r€striçÕes e/ou condiçôes cotrstatrtes no verso, cujo trâo

cumprimellto/atetrdimetrto sujeitsrá e sur invelidâção c/on âs penâlidades previstas em Ilormâs.
. Ests licençâ nâo comprova n€m substitui o documento de propriedrde, de posse ou de domínio do

imóvel.
. Estâ lice[çs deve permâtrecer na locslizâçâo dâ âaividâde e exposts d€ formâ visível (frente e verso).
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RESTRIÇÔES E/OU CONDIÇÔES DE VALIDADE DESTA LICENÇA - LI NO O1I/2023

l. O pedido de licenciamento e a Íespectiva concessão da mesma, só terá validade quando
publicada Diário Oficial do Estado, periódico regional local ou local de gÍande circulação, em
meio eletrônico de comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos murais das PreTeituras e

Câmaras Municipais, conforme art.24, daLeí n'.3.785 de 24 dejulho de 2012;
2. A solicitação da renovação da Licença Ambiental deverá ser requerida num prazo mínimo de

120 dies, antes do vencimento, conforme aÍ.23, da Lei n'.3.785 de 24 dejulho de 2012;
3. A presente Licença estii sendo concedida com base nas informações constantes no pnocesso

n".01611412022-4.
4. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto apóó a emissão da Licença implicará na

sua automática invalidação, devendo ser solicitada nova Licença, com ônus para o inteÍessado.
5. Esta Licença é válida apenas paÍa a localização, atividade e finalidade constante na mesma,

devendo o interessado requerer ao IPAAM 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. SegregaÍ, acondicionar, ârmazenaÍ, transpoÍar e dar destinaçâo ambientalmente adequada aos
resíduos oriundos dâ atividade de acordo com a Lei 12.30512010 e. NBR 10.004/2004,
devendo manter em arquivo o registro de movimentação dos mesmos.

8. Proteger a fauna conforme estabelecido na Lei n' 5.197167.
9. Manter as fueas de preservação permanente, conforme estabelecido naLein' 12.65112012.
10. As emissôes atmosféricas devem atender aos padrÕes estabelecidos pelas Resoluções

CONAMA no 382106 e 436/l l.
11. Paralisar imediatâmente a atividade quando da verificação de indícios de vestígios

arqueológicos, históricos ou aÍtísticos no local afetado pelo empreendimento, e comunicar ao
IPHAN e ao IPAAM.

12. Apresentar a este IPAAM, no prazo de 365 dias, os seguintes documentos; atualizados:
a) Certificado de Destinação Final dos resíduos gerados na atividade.
b) Relatório de Acompanhamento de PeÍf[raçãp do Poço de gás natuÍal dos poços LOC-

2-EXP-3D e LOC-4, ns Locação Clustel 9, contendo as principais caracieúticas
geológicas, químicas e de construção.

13. Comunicar este IPAAM o início da pesquisa.
14. Atender tempestivamente, as solicitações resultartes da análise do Cadastro Ambiental Rural

- CAR do imóvel.
15. Apr$entrr, no prazo de 60 dias, os seguintes documentos atualizados:

â) O Cadastro de Atividade (modelo IPAAM).
b) Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal - CTF.
c) Cronograma de exercícios simuládos e/ou treinamentos para as situações emergenciais

a serem realizados no período de validade da L.l.


