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LICENÇA DE OPERAÇAO - L.O. No lssl2022

o INSTITUTO DE PROTEÇAO AMBTENTAL DO AMAZONAS - rpAAM,
no uso das atribuições que lhe confere a Leine3.785 de24deJulhode 2012, expede a presente
Licença que autoriza a:

DADOS DO IMÓVEL/MANEJO FLORESTAL

&ArmL0Ms

Licença de Operação - LO, foi concedida com base na Decisâo Judicial do Processo n".
0650002-65.2022.8.04.000 l

Manaus-AM, t3 JUN ãU

,^rfu
Wan o do Nascimento arcos Va de Souza

Direto

IPAAM

D€tentor: AMARILDO DE SOUZA RODRIGUES

Endereço para correspondência: Rua Carmen Miranda. n' 1164, Cachoeirinha.
Manaus-AM

CEP: 69.065- 160

CNPJ/CPF: 7 7 9.266.092-3 4 Inscrição Estadual:

Fone: (69) 3026-4095 e-mail: adriana.fl orestal@gmail.com
Registro no IPAAM: 0104.3406 Processo n' : 61 3 6 12022-02
Recibo SINAFLOR PMFS: 213 1 881 I Recibo SINAFLOR POf,: 2l3l 881 2

Atividade: PMFS de Maior Impacto de Colheita

Finalidade: Autorizar a exploração florestal por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável
de Maior lmpacto, com Unidade de Produção Florestal - UPF de 422,0971 ha, e Área de Efetiva
Exploração Florestal dê 413,3230 ha, cujo volume a ser explorado é de'10.135,í047 m'.

Pol. / Poluidor/Degradador: Pequeno Porte: Grande Validade: 02 Anos

Responsável Técnico pela Eloboraçío: Eng1. Florestal Adriana Pinto Silva - CREA 46.166 AM. ART
AM202203 19891 chave: ZbD9W.
Responsável Técnico pela Execução: Engu. Florestal Adriana Pinto Silva - CREA 46.166 AM. ART
AM202203 I 989 I chave: ZbD9W.

Proprietário do imóvel: AMARILDO DE SOUZA RODRIGUES
CPF/CNPJ:'l 79.266.092-34 CAR: AM-l 303304-C6 I EEE lB9FF24FA69764D87BF386889F

Município: Novo Aripuanã
Localizaçâo: Margem Direita do Rio Acari, Lote 09, Gleba Alegria. Novo Adpuanã-AM
Denominação do imóvel: Sitio Vereda Tropical
Registro lmóvel: Matricula 2.396 Livro 2-N20, Folha 0045, Canório de Registro de lmóveis da Comarca de Novo
Aripuanã - Amazonas.
Coordenadâs geográficas de referência da UPF (Datum SIRGAS 20M),t -0521'24,300"e -59"58'51,160"
Área da Propriedade (ha): 492,5223 Area da Unidade de Produção Florestâl - UPF (ha): 422.0971
Area de Reservâ Legâl - ARL (ha): 394,0676 Área de Efetiva Explorrçáo Florestal - ennf «Éa». +t:;Z:O
Area de Maneio Florestal - ÀMF (ha\: 492,5223 lntensidâde de Colheita (m!/ha): 25.00
Volume d€ Mâdeira Autorizâdo (mr): 10.135,1047 Ciclo de corte (Anos): 30
Volume de Lenhâ Autorizsdo (ST): -Nâo foi
solicitado

Técnica r Presidente

Número de Espécies a colher: l7

Av t!,t do Yu.ang§ li,loítreÍo, aEo - Parcú6 l0
FcfÉ. l92l 21234721 I AZt475l
Mà0ür$AM - CtP 69(E(}030

IdbÔàG5^,b.1
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método dala de aÍraste e data de

21.

22.

24.

DcveÍlo, obrigrtoriaÍreúe! rcompadur o trânspone dâs tor&s, o DOF, Nota Fiscal e o rcmaneio p6m coofeaêocir Delo dcstioatáÍio,
bem como de equipes dc fiscalizasão.
Aprrscntü relstórios prÍciais de ôtividade paÉ monitoÍarncnlo/acompaú.meDto das stividades de exploraÉo ÍloÍestal
dêsenvolvidss na LlPF,remestralmcDte a prfiir dr lüêrôçào da Liccnça dc Operaçào, assinâdo pelo respoÍsávçl técnico do projcto.
confoÍme TeÍmo de Referência modelo IPAAM.
Aprese si Relstório Final das Atividsdcs, em âté 60 (s€ssenE) diis aÉs o vencimento dêsts licença, conforme TeÍmo de
RcfeÍêncir Modelo IPÁÁM.
Os Relrtórios de Atividâdes deverào estsr âcompanhados de Íomsneio em planilha Éxcel, com mêmória de cálculo em srquivo
(.xls), m.pâ das estrâd.s c Étios âbertos em fonnalo (.shp) e crÍo imâgeÍÍ de sátélite (atualizada).
Indlcios de comeÍcirliz.ção irÍegulú de créditos no sislema DOF constatrdos por meio dn análise dos relatórios de slividôdes,
acompanhsmento do sistemâ DOF, monitoramento reÍnoto ou d€ vistoriaífiscalizâção podem acslÍetai no bloqucio do mF e I
suspensâo da AUTEX.
A ;aida dc matéía prima do emprE€ndimênto cujo transpoíe s€ja consideÍsdo ecolrômica ou logisticaircntc inviável dev€ú ser
devidâmento jüstifl ssdâ.
Confiimados os indlcios de come.cirlização irregulaÍ dc cÍéditos no sistena DOF seú proceiido a Suspensão a./ou cancelamento
da Licença de Operaçâo - LO e respecliva AUTEX.
Redizú s m.nütenção d! estr.de principal dr UPF, mantcndo-r tr.fe8ável até s vistoria És"€xplorstórie.
Sinsli2ar com placas e ma.nter pÍesêÍvads e livre dc exploraçào, uma feixs de vêgelaçào de no minimo 150 (ccnto e cinquênta)
metÍos entÍc r propriedade e quâlqueÍ Unidúe dê ConseívaçAo c/ou Ter.8 lnditena.
O dêtêntoÍ. o explorrdoÍ ÍloÍ€stel e o rcsponsável laanico do PMFS/POE, €sdo sujcitos às sârlçõ€s sdminisEativas nr mcdida de
suâ culpúilidade.
Atendea, tcmpestivrmente rssultarlos da análise do CldsstÍo Ambiental Ru.rl - CAR do imóvel.
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Placa Tor8./Seçâo
Nome

Especie I)l D2 D] D+ ComD. (m) Vol. (Ín')
Data de Dlta de

RESTRIÇÔES E/OU CONDIÇÔES DE VALIDADE DESTA LICENÇA - LO NO É5N022

l. O pedido de licenciamento e r rcsp€ctiva conc€ssão d! mesm& sd lcrá vdidade quando publicada Diário Oficial do Estido,
pcÍiódico regioíal local ou local de gÍsnde circuiasto. cm mcio el€úônico de comuoúÉo matrtido pelo IPAAM. ou nos murris
dâs PÍefehuÍas c Câmarls Municipris, conformc .rt.24, dâ t i í'.3.7t5 de 24 dejulho de 2012.

2. IdcntificaÍ I áÍ€a do empÍeeídimento com plâcâ, confoÍme modelo IPAÂM.
3. A solicit!§âo da aeoovrção da Licênça Ambienlrl devcrá ser [equerida num prazo mlnimo de 120 dias, aÀtes do vencimento,

confoÍme aÍ.23, da Lei n".3.785 de 24 dcjulho de 2012.
4. A p.esente Liccnça esú sendo concedids com bas€ nas infoÍm!çõ6 constôntes no pÍocesso n'.6116Í202242.
5. A pÍ€seít€ LiceÍlçá esÉ s€udo concedida com bâso nrs informações conslülcs no prccesso fisioo e nas p€ças lécnicas cadsstmdas

NO SINA-FLOR,
ó. Toda e qualquer modificaç6o inúoduzidâ no pÍojeto após s emirsâo da Licenç8 poderá implicar m sua automíicr iovrlidaçào,

devêndo scr solicitlda nova Liceoça, com ônus p.la o inteÍcssado.
7. Esls Licença é válidâ âpeDss pârs â locrlizaçâo, atividlde e finalidade co$stúte na lnesma, devendo o interessado comunic$ ao

IPAÁM qurndo houver muds!ça de quâlquer um dostes itens.
E. Esta LicanB nào dispeDsa c nem subÍitui nellhun docümanto axigido pclâ Legislação Fêdorâl, Estadusl e Muricipal.
9. ManteÍ iítegrrl ss ÁI€as de PiEsêrvaçIo Pemanente - APP, ficando autoriz dss somente intervmçares, palr fins d€ cotstruçeo de

Í,onlcs ê bueiÍos cotrforDe prEvisto Do PMFS/POE.
I0. Ficá pmibido o coÍe &Ca§ÃDheilã(Eeflhollelb eÍc?ka) c da SeringuciÍa(Heva ryp.) coÍtfoúÊ €stabelece o DocÍeto Fedcrel no

5.9?5/0ó e da Andirobo (CaruN SuiqneÚis: Catry Fnensel e Cq,JüA (CopaiÍera topezíolia lútne; CoqiÍêra r.tidlau:
CoFiJeru ãultijugal, de rcoÍdo com o DocÍllo Estrdud í' 25.0,14/05.

I l. CrmpriÍ com rs medidas de miÀimiaçIo dos impoctos dascritos no PÍojclo de Man€jo Flor€st l aprEsafltf,do e este lnstituto.
12. Ests liclnç{ auto.iza a extÍação drs espécies c volumetria neh listadas, pêÍmitindo o inicio da exploÍaçeo.
I.l. Após â emissão da AUTEX e posterioÍ dc.lsÍaçào de coÍc no SÍNAFLOR. fic{ pcnnitido a emissão d€ DOFS.
14. Fics pÍoibidá a êntrada €íÍr pÍopÍicdade d€ leaceiaos a o desmatê sob qualqücÍjuíificrtiva s€m autoÍizrção dos mesmos e do óageo

ambicntrl competente.
15. E pÍoibida a:xploÍação (conq rÍÍaste e tÍÊnspoÍte ns florcsta) nos periodos definidos pelo IPAAM de scordo com I Poísri,

IPAÁM No 176/09, podendo ser permitido o b1rÍspone de mâd€ira constsnte cm Declsnsâo de Coíe e devidmente cstocld! no
pátio de tÍsnsbo.do desde que.oÍnpÍovsdo por meio de Relató.io de Ativid8des.

ló. Alixrr c ÍíaDter. junto aos tocos d&s áÍvoaes exploÍrdrs, plaquetas com a numeração da ánore cofiespondente.
17. E obri8ado o conEole ds ori8em florestsl por meio de msticamcnto da madeira colhids desde s sua locálüâçao na floÍestâ até o seu

local de d€sdobrEmerio.
I 8, As toras cm pátio deverao €star devidâmente identificadas (numcÍsçào da árvoÍe e idêntificação da torâ/sêcção corrcspoídenl€) por

meio de plaquetas ou quâlqueÍ outro írateriâl quç garanl! I pcrmanêncis do regisÍo até a conclusão do tÍaNponc para o destino
fin8l.

I 9. Mülcr âtuâlizadas as tatêlas dê Íomâneio, ap,essntando-as aos órgãos âmbientais competent€s duÍsnte as vistodrs lécnicas e

fiscaliuções.
20. DeveÍào const& no rcirlrneio das toms, no ÍÍúoimo, nome vultar, csÉie, número da torrseção, mdiçeo em cnrz das poÍltas.
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Ent:

Manâus, l3JU
Wan

LEGENDA:
V - Volumc em m3 - ESTIMADO.
NA - Número das árvoÍes
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? tnNÊ U)LrlltlS
vA6 LrcENÇA DE opERAÇÃo - L.o. No rsst2022 fls.02

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM,
no uso das atribuições que lhe confere a Lei nq 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente
Licença que avtonza a:

Item Nome Comum Nome Cientifico Volume (m')
0l Angelim-pedra Hynenolobium wltaeun 432.422t l0l
02 Csdrinho Erisna uncinatum 13 t9.8564 5ó8
03 Copaiba-iacaÍé Eperuo oleiíeru 897.3893 212
OJ CumaÍu Diprend odorala 595,9936 204

05 C!piúba Goupru Rlabra 335,0417 t02
0ó Iraveira-ferro Dút.ia excelsa 7t7.8819 66
07 lpê Tabebuio serrati[olia t 414,46't2 349
08 .latobá Hvmenoea coürhoril 398.5171 93
09 Jequitibá-rosâ Allantono lineata 315,2533 ó0
t0 Louro Ocotea rubra 543.r t64 I90
II MassaÉnduba r 86,1234 54
t2 Mirindiba Buchenovia capitala 906.201 218
ll Pequiá Canocor villoslrn 441.3248 t25
t4 Roxinho Peltopne paniculaa l15,1732 5l
I5 SucupiÍa Bottdichio nitido t32.t346 l6
l6 Tauari Couraan guianensis 185,434 193

t7 Tauari-vermelho Canniano micrunlha 578.7717 5'1
'l otal t0.135. t047 2619

Atenção:

o Licença de Operação - LO, foi concedida com base na I)ecisâo Judicial tlo Processo
n". 0650002-65.2022.8.04.000 I

. Estr licença é coEpostr dc 3l restriçõc! e/ou condiç0es corstatrtes no veÍso, cujo nno
cümprimeoto/stcndimerto sujcitrr{ r sus iovsüd8çlo c/ou rs penrlidrdes previstâs em normrs.

r Esta liceuça nlo comprovr nern substitüi o docurrento de propri.drdc, de posse ou dê domí[io do imóvel.
. Est! liceDçr d.ve pcrmaneccr nr locrlizsçlo ds rtividrdc e .rpostr dc íorD! vkÍvel (f.cntc e verso).

o do Nascimento rcos Va
D

IPAAM

Deteotor: AMARILDO DE SOUZA RODRIGUES

Endereço para correspondência: Rua Carmen Miranda, n' 1164, Cachoeirinha,
Manaus-AM CEP: 69.065-160

CNPJ/CPF: 7 7 9.266.092-3 4 Inscrição Estadual:

Fone: (69) 3026-4095 e-mail: adriana.florestal@gmail.com
Registro no IPAAM: 0704.3406 Processo n' : 61 3612022-02

Av Meb YpÍóÍrgô fúdid.o.3280 - Pdq.É Í)
ÍdE lC2l21296.tã l AA§ltt
lú.nar§-AM - CfP 686G030
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DADOS DE EXPLORAÇÃO/VOLUME (ESTIMADO)
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