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LICENÇA DE OPERAÇAO - L.O. No 12512022

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS_IPAAM,
no uso das atribuições que lhe confere a Leinq3.TS5de24deJulhode20l2,expedeapresente
Licença que auioriza a:

DADOS DO IMÓVEUMANEJO FLORESTAL

Manaus-AM, 0 6 JUil 2[2

Wande
Diretora Técnica

IPA.AM

Detentor: Robson Luiz Assunção Azevedo

Endereço para correspondência: Rua Presidente Costa e Silva, no 319,
Centro, Maués/AM

CEP:69190-000

CNPJ/CPF: 51 1 055.352-15 lnscrição Estadual:
Fone: (92) 99537-5283 e-mail: manejoamazonas@gmail.com
Registro no IPAAM: 1013.3406 Processo no : 5O9 1 I 2O22-4O

Atividade: Exploração Florestal - PMFS de Menor lmpacto de Colheita

Finalidade: Autorizar a exploração florestal por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável
de Maior lmpacto de Colheita, em uma Área de Manejo Florestal de 353,5012 ha, com uma UPF
única de 335,8261 ha, e Area de Efetiva Exploraçáo de 314,8256 ha, cujo votume a ser explorado
é de 7.572,86m3 de madeira em tora.

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

Responsável Técnico pela Elaboração: Eng. Florestal Fabio Farias de Sousa - RNP
040939í662
Responsável Técnico pela Exêcução: Eng. Florestal Fabio Farias de Sousa - RNP
0409391662

Anotação de Responsabilidedê Técnica no: 4M20200198í 08 (Chave: 41ywo)

Proprietário do imóvel: Robson Luiz Assunçâo Azevedo
CAR: AM-1 302900-921 C. 1 79F.C874.429C.8D28
07c8.58A3.EF92

túunicípio: Maués - AM
Localização: M.D. do igarapé Novo, afluente do rio Maués Mirim, Comunidade Nova Betel, Maués/AM
Dênominação do imóvel: Lote AG-2610
Registro lmóvel: Matrícula N" 3325, Livro 2-O, Fls. 215 a 216, 1" OÍício de Maués
Coordenadas geogÍáficas dê referência da UPF (Datum STRGAS 20Nl:03' 31' 26,334"S e 57'22'
16,839" O

Área da Propriedade (ha):353,5012 Área da Unidade de Produção Florestal - UPF (ha):
335,8261

Área de Reserva Legal - ARL (ha): 352,30
Arêa de Efetiva Exploração Florestal - AEEF (ha):
314,8256

Area de Manejo Florestal (ha): 353,5012 lntensidade de Colheita (m3/ha): 24,05
Volume de Medeira Autorizado (m3):
t .a t z,óo

Ciclo de corte (Anos): 30

Volume de Lênha Autorizado (ST): -- Número de Espécies a colher: '14
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Juliano Marcos V_ale[te de Souza

Direlor frsidente

Recibo SINAFLOR PMFS: 21300928 Recibo SINAFLOR POE: 21300982

CPFTCNPJ: 51 1.055.352-1 5



RESTRIÇÕES E/OU CONDIÇÕES DE VALIDADE DESTA LICENÇA - LO N' 12512022

l. O pedido de licenciâmento e â respccliva concessào dâ mesma. só terá validade quando publicada Diário OÍiciâl do Estado.
periódico regional local ou local de gÍande circulaçào- em meio elefrônico de comunisação mantido pelo IPAAM. ou nos murais
das Prefeitums e Câmaras Municipais. conforme art.24. da Lei n' 3.7E5 de 24 dejulho de 2012.

2. IdentificaÍ a área do empÍeendimento com plâcâ, confbrme modelo IPAAM.
L A solicitaçào da renoraçào da l,icençâ Ambiental deverá ser requerida num pÉzo miÍimo de 120 dias. antes do vencimento.

conforme art.23. da Lei n'3 785 de 24 de julho de 2012.
4. A pÍesente Licençâ cstá sendo concedidâ com base nas informaçôes constanles no processo n'5091/2022-40 e nâs peças técnicas

cadastmdas no SINAFI-OR.
5 Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissâo da Licença poderá implicar na sua automálica invalidaçâo.

devendo ser solicitada nova Licença. com ônus pam o interessâdo
6 Esta Licença e !álida apenas para a localizaçâo. atividade e finalidade constante na mesma" devendo o inleÍessado comunicar ao

IPAAM quando houver mudânça de qualquer um deÍes itens.
7. [:sIa Licença não dispensa e nem substitui nenhum documento exi8ido pela Legislâção FederâI, Esladuâl e Municipal.
E. Manter integral as Areâs de Preservaçào Permânente APP. ficando autoÍizadas somenle inlervenções. paÍa fins de construção de

pontes e büeiros conforme pÍevislo no PMFS/POE.
9. Fica pÍoibido o corte da Castanheira (8e,'1ro lle tia eÍe lsa) e da Settígüei.a lqevea spp.) co[forme estâbelece o DecÍeto Federal n'

5.975/06 e dâ Andiroba (Carapa guianensis: Carapa paÍaense) e Copaiba (CopaiÍera haperiÍolia hulJne: CopaíeÍa rcticulata:
Copaiferu nuhiuga\ de acordo com o Decreto Estadual n" 25.044/05.

10. Cumprircom âs medidas de minimizaÇâo dos impactos descrilos no Projeto de Mânejo FloÍestal apÍesentado a esle Instituto.
I L Eslâ licença aüloriza â extraçâo das espécies e volumetria nela listadas, p€rmitindo o inicio dâ explomçào.
12. Após â emissão da AUTEX e poslerior declaração de coÍe no SINAILOR. fica permitido a emissão de DOFS.
I3. Fica proibida a entmda em propriedade de terceiros e o desmate sob qualquerjustificativa sem autorização dos mesmos e do órgão

ambiental competente.
14. E proibida a explorâção (coÍe, arraste e transporte na floÍesta) nos p€Íiodos definidos pelo IPAAM de acordo com a Poíaria

IPAAM N" 176/09. podendo ser permitido o tmnspoÍe de madeiÍa constante em DeclamçAo de CoÍe e devidamente estocada no
pátio de tÍansbordo desde que comprovado por meio de RelalóÍio de Atividades.

15. Afixar e mânter,junto aos tocos das árvores explorâdas, plâquetas com a numeÍação da árvore coÍrespondente.
16, E obrigado o controle da ori8em flor€stalpor meio de rastreamenlo da madeira colhidadesde a sua Iocalização na floÍesla ate o seu

locâl de desdobramenlo
17. As toÍas em pátio deverão estâr devidâmente identificadâs (numeraçâo da árvore e identiÍicâção da tora/secçào correspondente) por

meio de plaquetas ou qualquer outÍo material que garanta a permanênsia do registÍo âte â conclusão do trânsporte pâm o destino
linal.

18. ManteÍ alualizadas âs tâbelâs de romaneio. aprescnlando-âs âos órgãos âmbientais compelentes duÍante as vislorias técnicas e

Íiscalizações.
19. Deverâo constar no romaneio dâs loras. no minimo. nome vulgar. espécie. número da tora/seção. mediçào em cruz das pontas-
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Deverào, obrigatoriamenle. acompanhar o lrânspone das toÍas. o DOF. Nota Fiscal e o româneio parâ confeÍência pelo destinalirio-
bem como de equipes de fiscalização.
Apresentar reiatóÍios paÍciais de atividade para monilommento/acompanhamento das atividades de exploração floÍestal
desenvolvidas na UPF. semestÍalmenle a pârlir dâ liberação da Licença de Operaçâo, âssinado pelo Íesponsável técnico dô projeto.
conforme Termo de RefeÍência modelo IPAAM.
Apresentar Relatório Final das Atividades. em até 60 (sessenta) dias aÉs o vencimento desta licença. conforme Termo de
RefeÍênciâ Modelo IPAAM.
Os Relatórios de Atividâdes deveÍâo estar âcompanhados de romaneio em planilha Excel. com memóriâ de cálculo em arquivo
(.xls), mapa das eslradas e pátios abertos em formalo (-shp) e carta imagem de satélile (atualizada).
Indicios de comercialização irÍegular de créditos no sistema DOF constatados por meio da análise dos relatóÍios de âtividades.
acompanhamento do sistema DOF. moniioramento Íemoto ou de vistoriâs/Íiscalização podem âcarÍetar no bloqueio do DOF e a
suspensão dâ AIJTEX.
A saidâ de matéria prima do empreendimenlo cujo transporte seja consideÍado econômica ou logislicamente i[viável deverá ser
devidamenle justifi cada.
Confirmados os indicios de comercialização rúegulaÍ de cÍéditos no sistema DOF seÍá pÍocedido a Suspensâo e/ou cancelamento
dâ Licençâ de Operâção - LO e respectiva AUTEX.
Realizar a manulençâo da estrada principal da UPF- manlendo-a trafegável ate a vistoria pós-exploratória.
SinalizaÍ com placas e manteÍ pÍeservada e livre de exploração. uma faixa de vegetaçào de no minimo 150 (cento e cinquenta)
melros entre a propriedadc e qualquer Unidade de Conscrvaçào e/ou TerÍa Indigena.
O detentor. o explorador Ílorestal e o responsável técniso do PMFS/POE. estão sujeitos às sanções administÍalivas na medida de
sua culpabilidade

Placa Tora./Seção

Nome
Vulgâr

F:spécie I)l D2 D3 DÍ Comp. (m) Vol. (m')

Data de Data de
Tmnspone
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O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM,
no uso das atribuições que lhe confere a Lei nq3.785 de24deJulho de 2012, expede a presente
Lic ue autoriza a

DADOS DE EXPLO LUME ESTIMADO

. Esta licença é compost. de 29 restriçõ€s e/ou condições constantes no veíso, cujo não
cumprimento/atendimento sujêitará â sua invâlidâçio e/ou as perslidades previstss em normas.

. Estâ licênçâ não comprova nem substitui o documento de propri€dâd€, de posse ou de domítrio do imóvel,

. Esta licença deve permrnecer na localizâção da âtividade e exposta de forma visível(frente e verso).

Manaus-AM COJUil

Wan o ascimento .Iuliano Marcos de Souzae

tora Técnica

IPAAM

Detentor: Robson Luiz Assunção Azevêdo

Endereço para correspondência: Rua Presidente Costa e Silva,
no 319, Centro, Maués/AM

CEP: 69190-000

CNPJ/CPF: 51 1.055.352-í5 lnscrição Estadual:

Foner (92) 99537-5283 e-mail: maneioamazonas@gmail.com
Registro no IPAAM: 1013.3406 Processo no : 5O9 1 I 2O22-4O
Recibo SINAFLOR PMFS: 21300928 Rêcibo SINAFLOR POE: 21 300982

Nome comum Quant. Árv. Vol. Com. (m")

Angelim Hymenolobium excelsum 31 3'7 5,6',70

Angelim-pedra Hymenolobium petroeuu 515,526

Cumaru Dipteryx odoraÍq 659,52t
Cupiúba Goupia glabra 133 1.160,249
Faveira-ferro Dinizia excelsq 43 956,851
Freiió Cordia goeldiana 20 t 00,l4l
Ipê Tabebuia setatifolia 623,9@
Jatobá Hymenaea courbaril 81 848.',?46

Maçaranduba Mqnilkqra huberi 128 1.20'7.264

Muiracat iara Ástfirniúh lecoihtei 22 181,299
Roxinho Pebog;ne lecointei 3t \ 59.'77 4

Sucupira Bowdichia nitida 19 183,3 t9
Tauari Couratarti guianeruis t7 189,005

Tauari-vermelho Cafikiana micranthd 35 4t 1.523
Total 724 7.572,46
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Nome científico
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