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GOVEnXO DO Êal OO

LrcENÇA DE OPERAÇÃO - L.O. No 17312022

o rNsrITUTo or' rnorrçÃo AMBTENTAL Do AMAzoNAS - IrAAM,
no usodas atribuições que lhe confere a Lei no3.TS5de24deJulhode20l2,expedeapresente
Licença que autoriza â:

DADOS DO IMOVEUiIIANEJO FLORESTAL

Detentor: Andrett Costa Barlatti

Endêrêço para corrêspondência: Rua Bom Destino, n" 192, Bairro
lsaura Aparente, Rio Branco-AC

CNPJ/CPF: 031.868.31 9-97 lnscrição Estadual:

Fone: (68/) 99973-6323 e-mail:
Resistro no IPAAM: 0601 .3406 Processo nol. 2622.2018
Recibo SINAFLOR PMFS: 213'Í0869 Recibo SINAFLOR POE: 2'l 31 8656
Atividade: Exploração Florestal- PMFS de Maior lmpacto de Colheita

Finalidade: Autorizar a exploração florestal através de um Plano de Manejo Florestal
Sustentável de Maior lmpacto de Colheita em uma Unidade de Produção Florestal - UPF 3 de
1 .9í4,89 hectares, cujo volume a ser explorado é de 42,881,62 m3 de madeira em tora.

Pot. / Poluidor/Degradador: Pequeno Validade: 02 anos

Responsável Técnico pela Elaboração: Eng. Florestâl Claudio Alberto Selivon (ART -
4M2021 029051 1 (chavê: 7DoZb).
Responsável Técnico pela Execução: Eng. Florestal Claudio Alberto Selivon (ART
4M2021029051 1 (chave: 7D0Zb) e ART AM 2022319061 (cheve: 75Xy8)

PropÍiêtário do imóvel: Salobro Agroindustrial lndústria e Comércio Exportação ServiÇos Ltda Me

CPF/CNPJ : 04.7 31.17 Ol0O01 -Os cAR: AM-1300706-
43CA.9D30.42í O.4F6F.85EC.71 27.EE7s.CE6B

Município: Boca do Acre-AM
Localização: Margem Esquerda do Rio Antimari, Ramal do Calegari, Zona Rural, Boca do Acre-AM
Oenominação do imóvel: Seringa São Paulo
RegistÍo lmóvel: Certidão de intêiro teor. Matrícula 3.200, Livro 02-O, Registro Geral, Folha 132,

tro de lmóveis da Comarca de Boca do Acre -AMCa
Coordenadas geográfiôas de referência da UPF (Datum S,RGÁS 2000): 09' 13' 28,89"S e
67'45',56,19"O

Area de Propriedade (hâ): 8.266,8271
Area da Unidade dê Produção Florêstal - UPF (ha):
't.914,2389

Área de Reserva Lêgal - ARL (ha): 6.636,9321 Arêa de Efetiva Exploração Florestel - AEEF (he): 1.744,1608
Áree de Menejo Florêstâl - AMF
(ha):6.617,3506 lntensidadê dê Colheita (m"/ha): 24,59

Volume de Madeira Autorizado (m3): 42.88'1,62 Ciclo de corte (Anos): 29
Volume dê Lenha Autorizado (ST): --- Número de Espécies a colher:28
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RESTRIÇÔES E/OU CONDIÇÔES DE VALIDADE DESTA LICENÇA _ LO N" 173/2022

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

O pedido de licencirmento ea respeclivâ concessão da mesmâ, só reÉ vslidade qusndo publicada Diário Oficial do'Estâdo,
periódico Ísgionsl local ou local de grande circúlaçâo, em meio elêtÍônico de comunicaçeo mantido p€lo IPAAM, ou nos mürais
d8s PÍefeitur.s e Câmar.§ Municipais, confome afl.24, dr t€i n'3.7t5 de 24 dejulho d€ 2012-
ldentificar a área do cmpÍaendiheíto com plâco, confoÍm€ modelo [PÀAM.
A úlicitaçâo da renovação da Licença Ámbiental deverá ser Íequerida num prazo mi[imo de 120 diás, antes do vencimento,

coÍformc srt.23, ds.Lcin'l-?85 de 24 dejulho dc 2012.
A prescnte Licença €stÁ sendo concadidâ com brse oas informações constsntes no pÍocesso no 2622.2018 e nas p€ç8s técnicas
cadrsÍadas no SINAFLOR.
Todô c qualquoÍ modifiarção int oduzids no Fojeto aÉs a omissào dâ Licença poderá implicar na sua automúicâ invalidaçto,
d€vendo s€r solicibds nova Licençi, com ôúus para o inleressado.
Esta Licençá é válidr âpenrs paÍa r locali"!çeo, arividrd€ e finâlidade coÍrstrnte na mesma, devendo o inteÍessado comunicer ao

IPÁÁM quando houver mudaúç3 de qullquer um desl€§ itons.

Esu Licença não dispênsa e nem subíitui nenhum documeolo exigido pela Letislâção Federal, Estsdusl e Municipal.
Manter integral as Áreas de PÍes€rvâção Permsnente - APP, ficândo autori?rdâs somente inleÍvençiÉs, paÍô firs de construçeo de
poítas e bueiÍos conforma pÍevisto no PMFSIPOE.
Ficr proibido o conê dr C&§trnheirr (Beatholletia excelss) e da Se,ringueirâ (Hcver spp.) confoÍme estsbelcae o Decrsto Fedei&l n'
5.97506 e dâ AndiÍob. (CsrÀp8 guimersii; Carapa paraense) e Copâlba (Copaifera trspezifolia hryne; Copaifera Í€ticulata:

CopôifeÍa multijug!), dc ôcordo com o Decrcto Estadual n" 25.044/05.
Cumprir com 8s medidls de minimizaçeo dos impaclos descritos no Projeto de Manejo FloÍeslal apresentsdo s este Instituto.

Esta licença autoriza a cxtr!+ão das espécies e volumefia nela listadâs, permitindo o inlcio ds exploÍação.
AÉs 6 eÍnissito d! AUTEX e postcrior declâraÉo de coÍtc no SINAFLOR, íica peÍmitido a emissão dc DOFs.
Ficâ paoibida a €nEsd! em propicdâdc de leÍceiÍos e o desmate sob quâhüerjustificariva sem autorizrÉo dos mesmos e do ór8ão

ambienEl coDp€tenc.
É pÍoibida â explorrção (coíe, sÍrasc c transporte nx florcsts) nos periodos definidos pelo IPAAM dc acordo com a Poíâria
IPAAM Nô 176109, pod@do scÍ pêmitido o trânspoÍe dc madeira constürte em Dechmçeo de Corte e devidarnente estocsdl, no
pátio de Eansbordo dcsde que comprovsdo por meio de Relrtóío de Atividrdes.
AÍixaÍ e mânteÍ,juíto aos tocú§ das áÍoÍçs exploÍadrs, plâquetas com a num€ração da áÍvoÍo corespondcnte.
É obrigado o conuolc da ori8eÍn floÍestd poÍ meio de rsstÍÊamento da ÍÍúdeirâ colhid, d€sde f, sus locdiztçào na florestâ aré o seu

locsl de desdobramento.
Ás toras em pá,tio dcvaÍro €slar dêvidernent€ idefllificâdis (numeÍ!çeo dr árvoÍe e ideÍtificação da tora/secçào coríespondcnte) PoÍ
meio da plaquetas ou qualquer ouÍo mltenal que gaÍlnlr â peÍmanência do ÍegistÍo sté â conclusão do tÍensPoíe páta o destino

firal.
Mants átuâlizadas as tlbelas de romaneio, apÍssentando-ls Àos óÍgàos ambientais competentes duÍânte !s vislorias técnicss e

fisc.lizações.
Deveúo constar oo mmâneio das toras, no minimo, nomc wlgar, espécic, númeÍo da tora/s€ção, medição em cruz das poílss,

t4.

15.

t6.

t1

18.

t9
volurne mélodo data de aÍaste e dala de

20. DeveÍeo, obrigatoriameíle. acompsnhaÍ o transpoíe das toras. o DOF, Nola Fiscâl § o româneio pala coífeÉnciâ p€lo destinatário,

bern aômo dê equipas dc fiscáliuçào.
21. Apíêscotr, rclatórios pdsiâis dc stividade para monitoÍmento/rcompsúunanto das etividadas dc cxplorrsão Ílorestal

dcscnvolyidas tu UPF, semestaalmente n paÍiÍ da lib€Í!çào da Licença de Op€rôçÍo, assinsdo pelo Íesponsávcl recnico do pÍojeto,

corforme T6rmo dc RcfcÍência moddo IPAAM.
22.. Aprcscdtsr Relarório Final drs Âtividsdcs, em até ó0 (s€ss€no) diss !És o vencimorto dêsts lict !çl\ cooforme TcÍÍno de

RefcÉncis Mod€lo IPAÁM.
23. Os Rclrtórios dc Atiridldes deveÍâo cstrr !çompsúados de rcÍnânêio em plarilhs Excel, com menú,ir dc cálculo em ârquivo

(.xls), Íupa d.s est rd.s e Étios rbcíos c.Ín formato.(.shp) e csrt! im.8e.n de §arélitc (atuâlizâda).

24. Indlcios de c.omcrcializrçro irÍegular dc cÍéditos no siíetlrr DOF constattdos poÍ meio da análise do§ Íelstório§ d€ ltivüades,
scomprohãrn€nIo do sistema DOF, monitoErnsnto Íemolo ou de vistoÍiayfiscâliaÉo podom acsrretar no bloqueio do DOF e a

sulp.ístro da AUTEX.
25. A salda de maléÍir pÍima do empÍealdimcnto cujo úsnspoíc seje consideÍado econômics ou logistic8mcale itrviável devcÍá s€r

d€v idsrncrte justifi cldr
26. ConfrÍmrdos os itrdlcios dD comerciali?rçao iÍrrgglú de cÉditos 0o sisteÍnâ DOF scrá pÍocedido a Suspcnsão e/ou c$c€lam€nto

dr Licênça de opcíaçào - LO c rcsp€ctivt AUTEX.
27. Rêslizr o naÍutcrçgo d! esuads principâl da UPF, msntendc's trafcgável até a vistoria pós'€xploratória.

2t. Sinali?r, c.om placâs e mâüter pÍBeÍvada e fivre dc êxploaação, uma fiirâ de veg€tsçIo de úo mfoiimo 150 (ceito e cinquents)

matrod eoEr s pÍopÍiêdrdc c qualqucÍ Unidüo de ConscÍvrção c/ou TeÍrr Indigena

29. O dcfntor, o êxploEdor ÍlorEstll e o Íesúnsável técnico do PMFS/POE, cstào sujeilos às sançôcs admhi§trrtivâs ns Ííedida dc

3ll. culpobilidsdc.
30. Atcndcr, telnpgstivamente, as solicitâções Ícsultsntcs da anólis€ do CadrstÍo Ambiental Rursl - CAR do imóvcl

Dat6 dc
Tmnspoíer)3 D4 Comp. (m) vol. (m') Dala dc

I>laca TorrSeção
Nome
VulSar

Espécie DI D2

10.

l l.
t2.
ll.
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LrcENÇA DE OPERAÇÃO - L.O. No 173t2022 fls. 02

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM.
no uso das atribuições que lhe confere a Leina3.TS5de24deJulhode20l2.expedeapresente
Licença que autoriza a:

DADOS DE EXPLORA Ão/voLUME ESTIMADO

Atenção
. Est, licença é composta de 30 restrições e/ou condiçôes constantes no verso, cujo

cumprimento/eteídimento sujeitsrá â sua invalidação e/ou as peralidades previstas em normas.
. Estâ licença nío comprova nem substituio documeoto de propriedâde, de possê ou de domínio do imóvel.
. Estt licença dêve permaoecer na locelizrção da stividade e erposta de forma visível (frente e verso),

não

Manaus-AM.
01 JULM.

/
"v,.1FranciscúWíiÍana C. Pereira

Assessora, no exerôício dâ Diretoria Técnica
nte de Souzâ

IPAAM

Detêntor: Andrett Costa Barlatti

Endereço pera corrêspondência: Rua Bom Destino, n" í 92, Bairro
lsaura Aparente, Rio Branco-AC

GEP:

CNPJ/CPF: 031.868.31 9-97 lnscrição Estadual:
Registro no IPAAM: 0601.3406 Processo no: 2622.2018

Item )ome Vulqrr Nome cieItíÍico Volumr (mr)
I Abiuranâ Poúeria ,nocroph'lla 395.r065 '72

395.9023 7ti2 Amarelão Bagassa fliionensis
3 Ilreu Prctiun heptaplryllun 310,628 149

4 Caluaba ThJr sodiun sc ho n burgkianun 21t.3633 65

5 Cedrinho 652.35t2 90

ó 2494,8419 8lr
1 Cerejeira Ánburana acreara It7ó-36ó8 12.,
I Copaiba-jacaÉ Epenla oleúeru 2521,3615 lt0
9 CumaÍu-feÍro Dipter\a odoraro 10871.s293 l6 t2
IO CuÍupixá Micropholis wnllosã 2ts.t263 4l

Fa!eiÍa t32.4411 It
t2 Garapeim 3263,7548 508
I3 Cuarabu Pehog|ne paniculata 3ó8.32ó2 ó5

l1 Guariuba 181.6808 57
15 Ipe Tabebua seüatilolia 542,2101 t29
I6 Jata!vermelho Itymeiaea inletnedia 1008.9596 2t'7
l7 Jeqüilibá-rosa CarinMna fircrahlha 270.218 :I
t8 Maçarandubâ Manilkorq bidentato 8t0.055 179

l9 Mamcatiara Áslrohium lecointei 57'7.t295 I t{
20 Matamâla Esclire ileÍa coriacea 6046.6464 1039

2l Mirandiba Buchenovia hube ,189.954,t 87

22 MuirapiÍangâ B r osi m um ongust i lol iu n 96,3091 9

2l ôrelha-de-mâêâco E níe ru I ob i un sc ho n burylí i i 148.t t :8
24 Sumsúma 1321.5158 265
25 Sumaúma-branca 4E 17.5256 292
26 'Iamarindo Dialiun Ftianense 596.6215 157

21 Ianibuca Bucheruvia copitalo 211.921 50
28 Tauâri CouralaÍi guianensis 1670,8359 220

Totel 1248t.6222 10t2
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