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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

9Ç9ltr-r ro'rora LICENÇA DE opERAÇÃo - L.o. No 24sn}-011" Alteração

o INSTITUTo or rnornçÃo AMBIENTAL Do AMAZoNAS -
IPAAM. no uso das atribuiçôes que lhe confere a Lei na 3.785 de 24 de Julho de 2012.

sente Li ue autoriza a:a

Dêtentor: HILCE PINHO ASSTS

Endereço para correspondência: Rua Havana, no 60. Quadra 243, Conjunto Nova
Cidade. Manaus-AM CEP:

Inscriçâo Estadual:

Fone: (97) 99409-1122 e-mail:
Registro no IPAAM: 0705.3406 Pr.ocesso no: 09 I 4 12021 N 4
Recibo SINAFLOR PMFS: 2l 3 I 8665 Recibo SINAFLOR POE: 2l 3 I 8666

Atividade: PMFS de Maior Impacto de Colheita

Pot. / Poluidor/Degradador: Pequeno Porte: Excepcional Validade: 537 dias

Responsável Técnico pela Elaboração: Eng. Florestal Nataniel de Jesus Carvalho- CREA/RNP
0408750960/AM - ART Não apresentada

Responsável Técnico pela Execução: Eng. Florestal Nataniel de Jesus Carvalho- CREA/RNP
0408750960/AM - ART Não apresentada

DADOS DO IMÓVEL/MANEJO FLORESTAL

o Renovacâo da Licenca de Operacão concedida com base nas Deçisõ€s, constantes nos

Proprietário do imóvel: HILCE PINHO ASSIS

CPF/CNPJ: 629.979.552-20
CAR: AM-13001,14-
839 487 C7 F 92B4E25A6EBoDE 8A2 FD808

Município: Apuí
Localização: Margem Direita do Rio Aripuanã, próximo a BR 230. Fazenda Silves, Apuí AM.
Denominação do imóvel: Fazenda Silves
Registro lmóvel: Tltulo Definitivo Matrícula no: 22, fls.022,Livro n". 2C, R€gistro n" 06/22 na Comarca de Apuí-AM
Coordenadas geográficas de referência dz UPF (Datam SIRGAS 2000): 07' 31' 14,978" S e 60' 32' 31,1 14" W.
Área da Propriedade (ha): 1.285,02
Area de Reserva Legal - ARL (ha): 1.042,53

Area da Unidade de Produçâo Florestal - UPF (ha): 841.6-l

Area de Efetiva Exploração Florestal - AEEF (ha): 803,I I

Area de Maneio Florestal - AMF (hs't:1.075,72 Intensidade de Colheita (m!/ha): 24,60
Volüme de Madeira Autorizâdo (mr): 14.739,48 t Ciclo de corte (Anos): 30
Volume de Lenha Autorizâdo (ST): - Número de Espécies a colher: l7

rocessos udiciais nos 0758325-04.202 1.8.04. I I .2022.804.0000
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Assessora, no exercício da Diretoria Técnica

Av. Mario Ypiranga Monteiro, 3280 - Parque 10 de Nov€mbro
Fonet (9212123ô721 I 2123-4731 I 2123-6774
Manaus - AM - CEP: 69.050-030
web; www.ipaam.am.govbr

Finalidade: Autorizar a exploração florestal por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável de
Maior lmpacto, com Unidade de Produção Florestal - UPF de 841,63 ha, e Area de Efetiva
Exploração Florestal de 803,11 ha, cujo volume a ser explorado é de í4.739,48í m'.



RESTRIÇÕES E/OU CONDIÇÔES DE VALTDADE DESTA LrCf,NÇA - LO N" 245/t8-01 l'Alteraçro

l. O p€dido de licencirmêllo € I .espoctiva concessão da mesms, só terá validôde qurdo publicada Dilrio Oficial do
Btrdo, periódico Íegionôl locâl ou locâl de Brsnde cirsula{ào, em meio elêEônico dc comunicaçào íuntido pelo IPAAM,
ou nos murais drs PÍêfeituras c CâmrÍrs Müricip.is, conforme aí.24, dr Lei o'3.7E5 de 24 dcjulho dc 2012.

2. Identificá, a ár€a do empreeúdimmto com placa, confoÍme modelo IPAÁM.
l. A solicitâçto da íEÍovsçio d! LiccnÉ Ambientrl devêú ser requerida rum pftlzo miíimo da 120 diâs, antes do

veícimento, coífoRne aí.23, d. Lci n" 3.7t5 de 24 dejulho dc 2012.
4. A pÍescnte Licença esú sando concedida com b6se nas infoíÍnaçaÉs constantes no processo n".úl4'm2lN1.
5, A preseíl€ Lic6nga eúi sendo concedida com base nas informaçô€s constâtrt€s no prccesso Ílsico e na! p€çâs tecnicas

crdâstrsdâs no SINAFLOR.
6. Toda e qualquer modiÍicaçAo introduzida no pÍojeto apos a emisseo d8 Licença pod€rá iÍnplicâr n! sua automática

invalid4ão, dcvendo ser solicilrda íova Licenç4 com ônus púr o intercssâdo.
7. Ests Lic€nça nlo dispcnsa e ncm substitui nenhum docümento exigido peh Legislação Federal, Estsdual c Municipal.
E. Manter inrcgid as Árers de Praservsçeo Peamsnente - ÂPP, ficando aütorizd.s sonrent int€Nenções, par-â fins de

consfução de pontes e buciros confolmc prcviío no PMFS/POE.
9. Fic! pÍoibido o cone da Csst!úciÍa (8..rrolletia exceka') c dà S.ringnei,"s (Heeea rpp.) cn,,fo,mc csüb€le., o Decreto

Fde.lf tr'5.97510ó e da Átrdi.oba (Carary guidrrensis; Carapa WoerLte\ e Coro'lbÔ (Copafero tapezíolía hqnz:
CoqiÍera reticulata; Copaifera ,nullürga),de N..o.lo com o Decrcto Eslrdual n" 25.044rt5.

10. Cumprk com .s m.didas dc minimiz.ção dos impsclos dcsc,itos Ío PÍojeto dc Malcjo FloÍ€stll sp.escitado a este
lnstituto.

tl. Esta lirença autoriz. a exísçào dâs €ÊÉcics e volumeEia nela liíadas, p€rmitindo o início da cxploÍâçào.
12. Aús a emissão da AUTEX e posterioÍ declaÍ!ção de corte no SINAFLOR, fiçô permitido ! emrssão de DOFS.
13. Fic{ pÍoibida a eDhads em pÍopriedade da terceiros e o desmatc sob qualqueÍ justificalivs sem autorizrção dos mesmos e

do óÍglo.rmbiental coÍrpacnt .

14. É proibida a oqlorrçro (cóne, útrst€ e üanspoÍte tlâ ÍloÍestâ) nos perlodos definidos pclo IPAÁM de acordo com a

Porúri! IPAÁM N'176/09, podcndo seÍ permitido o tlanspone de madeira consl,snte c,n Declamsão de Coíe e

d.vidrmfite cstoc{ds no pálio d. tr.nsbordo dodo que compÍovrdo poÍ meio de Relâtó.io de Alividades.
15, ÁÍixar € mantr, junto aos tocos dss árvorcs exploradas, plaque|s com r nümemçeo de &aoae coÍrespondcnte.
16. E obrigado o contlole daorigem florestal poÍ meio de rssEeamento d! medeira colhids desde r sus locsliz!ção na lorestâ

até o seu locâl dê dedobrimeÍto.
17. As toras em pátio deveÍeo êstar devidamehte identificrdâs (íumerrção da áÍvoÍe e idertific!çeo da tora/secção

coÍrêspondente) poÍ mcio de plôquctns ou qudquer outro material qüa gtrarta a peÍmâ!ênsü do Ícgistro até a conclusão
do ftanspoíê para o destino fmal.

18. MantaÍ rtualizrd6s ss tabelss ds ÍomâÍeio, âpresentando-âs âos óÍgtros a$bientsls comp€tentes durrnle as vistorias
té.nicrs e fi scaliztções.

19. DavcÍào constâÍ no roÍtúneio das toÍas, no minimo, nome wlgar, espécie, oúmeÍo dâ toti/§eção, mediçao oÍn cÍuz des
daa de aÍraste e datâ de

Plâca Tora/Seção Nome Espécie DI D2 D3 I)J Comp. (m) vol. (ÍÍf) Data de Dala de

20 Dcvcrào, obrigstoriimeíre, acompanh8l o trúrsporte das torâs, o DOF, Notâ Fiscal e o romancio plra confeÉncia pelo
destinadrio, bem como de €quipes de Íiscrliz!ção.
ApÍesenls relstórios psrEiais de atividade psrE monilorámenIo/acompaúamento das stividades de exploraçâo floreslal
desenvolvidas na LIPF, sem€stÍalmente a paíir da libeÍEçào ds Licençr dê Operâção, sssinado pelo Íespolsável tecnico do
projeto, confo.me T€Ímo de RefeÍência modelo IPAAM.
ApÍesentff Relatório Final das Àtividades, em alé 60 (s€ssenta) dias após o vencimento desla licença, conforme Termo de
Referênci. Modelo IPAAM
Os Relatórios d€ Arividsdes deveÍeo estar acompanlados de oman€io em planilhâ Excel. com memória de qilculo em
arquivo (.xls), mapa das esÍadas e pátios abenos em foÍmato (.shp) e câÍa imsgem de sstélite (aturlizsda).
Indícios de comercillização iÍregula, de cÍéditos no sistema DOF constaisdos por meio da súálise dos relatórios de
slividrdes, rcompanhamento do sisl€ma DOF, moritorameDto remolo ou de vistoÍias/Íiscaliz!ção podem ac{rÍotsl no
bloqueio do DOF e a suspensão da AUTEX.
A salda de maréria pÍims do empÍ.endimento cujo tmnspone scja considerado econômicâ ou loSisticamenle inviável
deverá seÍ devidâme e justific.da.
ConfiÍmados os indicios de comercializ ção iíegular de cÍéditos no siíem! DOF será pÍocedido a Susp€nsâo e/ou
c8Ícelamento da Licença de OpeÍaçâo - LO e Íespecliv6 AUTEX.
Rarlizâr a íuíutençâo da estiidâ principal da UPE, mantendo-s trãfegável até a vistoriâ pós-cxploaalória.

Sinôliz!Í com plaças € manler pres€rváda e livre de explorrçeo, uma faixa de veget!ção de no mínimo 150 (cenlo e

cinqueola) metsos mÍe a propriedsde e quâlquer Unidâde de Conservaçtro e./ou TeÍra lndlgena.
O detêntoÍ, o explondoÍ florestrl e o ÍÊsponúvel teanico do PMFS/POE, estão sujeitos às sançôes administrativâs na

medirla de sua culpabilidrdc.
A concaislo dcstr Licaoçr iovalid. qúrlqocr outro docuú.rlo arpcdido Flo IPAÀM, prrt roto.i?rçlo dr
atividada a qua r E.3Ea !a Itíara
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T GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

oA9/rn lo r,t1

LICENÇA DE OPERÂÇÃO - r,.O. Nq 245118-01 l" Àlteração fls. 02

o rNsrrruro nr rnoreçÂo AMBTENTAL Do AMAZoNAS -
IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei na 3.785 de 24 de Julho de 2012,
ex ea resente Licen ue autoriza a:

EXPLORAÇÃO/VOLUME (M3/ANO)

a Renovacão da Licença de Operacão concedida com base nas Decisões. constant€s

Detentor: HILCE PINHO ÀSSIS

Endereço para correspondência: Rua Havana, no 60. Quadra 243, Conjunto Nova
Cidade. Manaus-AM

C EP:

CNPJ/CPF: 629.97 9.5 52-20 Inscriçâo Estadual:

Fone': (97\ 99409-1122 e-mail:
Registro no IPAAM: 0705.3406 Processo n" : 09 | 4 12021 lY 4

Item Nome comum Nome científico Volume

0t Muiracatiara Ástrohi h lecoiktei 136.569 26

02 Sucupira 360,523 82

Caríniana micrantha 615,27 t 68

04 Pequiá Caryocqr microcqrpum t81.1'7',1 t7
05 Guariúba Clarisia racemosa 429.983 97

06 Angelim Dinizia excelsq 2945.283 ,106

0'7 Dipteryx odorata 2302,299 521

08 Copaíba-j acaré Eperua oleifera 614.257
09 Cupiúba Goupia glabra 2248,84s
10 Jatobá Hymenaea courbaril 508.826 97

u Maçaranduba Manilkara huberi t968,076 398
t2 'Iamarindo Martiodendron elatum 389,221
t3 Louro Ocotea rubra 388.634 90

Roxinho Peltogtne catingae 349.298 6t
l5 593.68 t 167

Caxeta Qualea albiflora 43t,076 110

t7 Ipê Tabebuia serratifolía 273.456 5'7

Totâl lí.739,481 2830

nos nrocessos iud iciais n"s 0758325-0,1.2021.8.04.0001 e {00135S23.2022.804.0000.

Estr licetrçr é compostr de 30 restriçóes e/ou condições cotrslrtrles no verso, cujo trío
cumprimetrto/stendimento sujeitarÁ 8 sua invalidaçIo e/ou as penalidrd€s previslâs em trormas.
Estr licençc nlo comprovs trem substitui o documento dc propriedrde, de possê ou dê domítrio do
imóvel,
Estr lic€nçr deve perma[ecer tra localizâçío da rtividrde c expost! de forma visível (fierle e

verso).

Manaus, ll de Julho de 2022

s#Francisca na C. Pereira
Assêssorâ, no exercício da Diretoria Técnica

Av Mario Ypiranga Monteiro, 3280 - Parquê 10 dâ Novêmbro
Fone: (9212123ô721 12123-ô731 I 21234778
Manaus - AM - CEP: 69.050430
web: www.ipaam.am.gov.br
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