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LrcENÇA DE OPERAÇÃO - L.O. No 13912022

o INSTITUTo nr enoreçÃo AMBIENTAL Do AMAzoNAS - IPAAM.
no uso das atribuições que lhe confere a Lei nq 3.785 de 24 de Julho de 201 2. expede a presente
Licença que autoriza a:

DADOS DO IMOVEUMANEJO FLORESTAL

Manaus-AM,

Wande âscimento .Iuliano Ma nte de Souzâ

Dêtêntor: Marcos Cardoso da Silva

Endêrêço pere corrêspondência: Rua Alfredo Guimaráes, no 409,
Ramalho Junior, Maués-AM

CEP:69.190-000

CNPJ/CPF: 002.855.882-06

Fone: (092) 99397-í 810 ê-mail:

Registro no IPAAM: 1013.3406
Processo no: 01.01.030201.002401 12022-
75

Recibo SINAFLOR PMFS: 21300799 Rêcibo SINAFLOR POE: 21300800
Atividade: Exploração Florestal- PMFS de Maior lmpacto de Colheita

Finalidade: Autorizar a exploração florestal através de um Plano de Manejo Florestal
Sustêntável de Maior lmpacto de Colheita em uma Unidade de Produção Florestal - UPF de
172,79 hectares, cujo volume a ser explorado é de 4.314,1764 m3 de madeira em tora.

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

Responsável Técnico pela Elaboração: Engo. Florestal Ronivaldo Rodrigues Rocha (ART -
AM2020020/.1 41 (chave: Cw2w8).
Rêsponsávêl Técnico pela Execução: Engo. Florêstal Ronivaldo Rodrigues Rocha (ART -
A'M202002041 41 (chave: Cw2wB).

PÍoprietário do imóvel: Marcos Cardoso da Silva

CPF/CNPJ: 002.855.882-06
CAR:
AM- í 302900-D4381 225D3C2438 1 8D7CA2DD38362E4F

Município: Maués-AM
Localização: Margem Esquerda do lgarapé do Cabecerão, Parcela no AG-0527, Comunidade
Nossa Senhora Aparecida, Gleba Alfredo Guimarães, Zona Rural, Maués-AM
Denominação do imóvel: Fazenda Silva
Registro lmóvel: Matricula n" 3501, livro 2-P as folhas 115 a 116 do Cartório 1o OÍlcio de Maues-AM
CooÍdenadas geográficas de Íeferência da UPF lDatum S/RGAS 2000): 03' 36' 46,158"S e 57' 25'
32 76"O

daP Íiedade ha : 189.53 rea da Unidadê de PÍod o FloÍestal - UPF ha | 172 79
Área de Reserva Legal - ARL (ha):
177 .46

Área de Efetiva Exploração Florestal - AEEF (ha): 172,79

Área de Manejo FloÍestal - AMF
(hal:172,79 lntensidade de Colheita (m3/ha): 24,96

volume de Íúadeira Autorizado
(m3):4.3'14,1764 Ciclo de corte (Anos): 29

Volume de Lenhe Autorizado (ST):
4.314.1764 Número de Espécies a colher: 07

É.lÀ&t.ddr

Diretor P e nte

I 5 JUt{

Diretora Técnica

lnscrição Estadual:
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RESTRIÇÕES E/OU CONDIÇÔES DE VALIDADI DESTA LICENÇA - LO N" 139/2022
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O p€dido dc licenciamcÍto e a rcspeclirã concessão da mesma. só terá validsdc qusndo public,&da DiáLrio Oficiel do Estsdo.
periidico reSional locsl ou local dc grânde circuhçeo, em mcio eletÍônico de comunicâçào msrlido pelo IPAÁM, ou nos mursis
drs Ref.ituÍas e ClmrI.s MuÍicipais, confoÍme 0í.24, ds tÉi no 3.7t5 de 24 dejulho dc 2012.
ldeÀtiÍicar a árca do €mprccndime o com phca" confomE modelo IPAÁM.
A solicitaçio d! Í!Írovaçlo da Licença Ambienrsl devcrá ser reqüeridâ num D.szo.minimo de t20 dias, sntes do vcncimenlo,
corforme án.23, dr Lei no 3.785 de 24 dejulho dê 2012.
A pÍese c Licençá esú scído concedida com bas€ nas infoÍmaQôss constâtrtes no processo no 2lql/2022-9ó e nas pcçâs lécnicas
cadastÍldE tro SÍNAFLOR
Tods e quslquq modiÍicaçeo introduzidâ no projeto âpós ! emissão da Licença podeni implicst trô su! sutoftática invalidaçao,
dev€üdo §€Í solicitrnd! nova Licençã, com ônus para o'intercssado.
Ests Lic€nçr é válid8 apenas pâm â localizaçâQ, atividade e finalidsde constante na úesma, dcvendo o intercssado comunicaÍ ao
IPAAM quando hour€Í mudança de qürlqueÍ um destes iteÍs.
Esra Liceaça oao dispa,Íss e ncm substifri nçnhum documcnto exigido pela Legislação Fedeaâl, Estldual e MunicipâI.
Mrrter i[teg'al ss Aress de Presdvâçro Pemlanente - ÀPP, fic8ndo autorizidas som€nte intervcnçôes, pâra fins de construçào de
pontcs e bueiros confoame pÍevisto no PMFS/POE.
Fica ptoibido o coíc dâ Cast Dtreirr (Beíhouetia excclss) e dâ Seringueira (Heveâ spp.) cônforme cstâtclece o Dêcrcto FedeÍal n:
5.975rcó e d. AndiÍobo (Csrâps guiaDensis; CrIlpa pa.aense) e Copaibâ (CopaifeÍr trôpezifolir hayne; Copsiftra Ícticuldts;
CopaifeÍ8 multiiü8.), de .coÍdo com o DecÍeto Es&dual n" 25.0,14/05.
CurnpriÍ com as lnodidls dc mbimização dos impactos descritos Ío Projeo de Manejo FloÍestal apÍ€s€ntado a est€ Inslituto.
Eía licença aüloriza r extrâçào das esp€ci€s e volumetrir ncla listadas, p€rmitindo o ,rlicio da exploração.
ÂÉs a €missâo d8 AUTEX e posterior declsraçio de corte nó SINÀFLOR. fica permilido s emisúo de DOFS.
Fica proibids a enÍrda em propÍi€dade de tercsiros e o dÊsmite sob quâlqueÍjustificativa sem âutori?rção dos mesúos e do órgão
smbiental competenla.
E proibid! a exploÍação (coÍte, aÍraste e transpoíe nâ florcst!) nos periodos defnidos pelo IPÂAM de acordo coú a Portsiiâ
IPAAM Nú l7ó109, podendo sêI pemitido o taarspona de madeira constaÍc em Declârrção de Cone e devidamente estocads no
pátio de trDsboÍdo desde que comprovado por mcio de Relatório de Âtividades.
Afixâr € manter. juolo ros tocos dos árvores explorsdâs, Í,laquelas coÍn I numelaçlo dr áavoÍ€ coÍrsspondeíte.
E ob,igrdo o coíEolê ds oritem Í}oÍestal por mcio de rast eameíto da Ínadeira colhida dede a sua locslizúção nÂ floÍ€§ts até o seu
locsl dc dedobÍafiaflto.
As toras em pâtio dçverão estâÍ deüdâmeole identificldss (numeÍaçâo da iirvoa€ e identificaçeo dr tora/sccsão coÍrespondente) por
m€io da plaqüctas ou qualqueÍ ouEo material quc Srrantâ a pêÍmânênci.a do Íegiíro sté a concluseo do üúspone Íarô o destino
Íinal.
ManteÍ alualizadas as lsb€lss dc romaDeio, aprts€ntrodo-as aos óígeos ambietrtais competentas dutrnte 6s viÍorias técnicas e
Iiscâlizações.
Deverão conslat no romaneio das toÍas, no mlnimo, nome !1rl8eÍ, espécie, númcÍo da torâ./seçtro. medição cm cÍuz das pontas.

rimento. volume método data de ÂÍÍast€ e dâtâ d€

DeveÍeo, obrigltoriamêíte, acompoohü o trrnsporte d8s toÍss, o DOF, Nota Fiscâl e o romaneio pâra conferência pelo destinatirio,
bem c.mo de €quipês de fiscslizâçâo.
ApÍes€niar Íeletórios praciais de rtividâde psÍa monitoÍamento/acompâDhamento das atividúde3 dc exploraçilo íloÍestal
des€nvolvidas Dr UPF, sêíres1Íalmênte a psíir ds libcrasâo da Licenç{ deoperâção, rssinado pelo Íesponsável técnico do projcto,
corfoIme TeÍmo de RefcfêÍci! modeio IPAAM.
Apí6antar Rclátório Final das Àtividadcs, em âlé 60 (sesseÍtâ) dias rÉs o vencimento d6t! lic€nçÀ conforDe Termo de
R€feÍênci. Modclo IPAÂM.
Os Relatórios de Âtividldes dqverão estâÍ acompaúados de Íomaneio em plxnilhr Exscl, com mcmóns de cálculo em aÍquivo
(.xls), mapo das estrEdàs e Étios abertos em fomato (.shp) e csrtr imsgem de satélíe (!tudiz!d8).
Indicios de comercislizaçâo iregulâÍ de créditos no sistema DOF constatrdos poÍ meio da análise dos ÍelstóÍios de atividades,
acomDanhâmento do sistema DOF, monitommerto Íemoto ou de vistoriaífiscalização podem scarÍetaÍ no bloqueio do DOF e a
suspensão dâ AUTEX.
A saida de mrtéír primâ do empÍsendimento cujo tmrspoíç seja considemdo ecotrômias ou logisticrment€ inviável deverá seÍ
devidamente justiÍicrdl.
Confirmados os indlcios de comeÍci'lizÉo iÍÍeSular dc cíéditos no sistems DOF será pÍocedido a Susp€Dsão c/ou cjnc€lamento
dã LicÊnça dc Opêraçeo - LO e Íesp€ctivâ AUTEX.
Realiur a mnuteÍrção d! cstrrd! principal da LJPF, mrítcndo-a trâfe&ivel .té a vistoris És-€xploratória.
SiÍalizú com placrs e manter prÊseÍv.dâ e livÍe de explorrçeo, uma faixa de vcSetrção d€ no mÍnimo 150 (c€ito e cinquerts)
mcEos cntre s pmpdadsdc c qurlqueÍ Unidâde de ConsaÍvrçao eJou TeÍr. Indlgena.
O delentoÍ, o explo.sdoÍ ÍloÍ€stsl e o r€sponsiivel t&nico do PMFS/POE, estão §ujeilo§ às sançôas admini§taatii?s nr rnedidr de
su. culpabilid.de.
AtendeÍ, tempc6tivamente, as solicitaçôcs resultatrtes d! rrálise do Ctdaxíro Ambieítsl Rural - CAR do imóvel
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LrcENÇA DE OPERAÇÃO - L.O. Nq 1^3,9/2022F1s.02

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM,
no uso das atribuições que lhe confere a Lei nq3.785 de24 de Julho de2012, expede apresente

ue autonza a:

DADOS DE EXPLORAçÃOwOI-UUe (ESTIMADO)

Nome vulgar Nome Cientifico NA

Anqelim-vermelho Dinizia excelsa 263,6208 JI

Cumaru Dipteryx odorata 99,7905 20

Cupiúba Goupia glabra 449,53'10 52

Freijó Cordia goeldiana 63,152 1 17

lpê Tabebuia serratifolia 504,3808 53

Jatobá Hymenaea courbaril 565,7932 54

MaÇaranduba Manilkara huberi 2367,9082 329
Totel Gêral 4.314,1765

Atenção:
. Esta licença é coÍrposta de 30 restrições e/ou condições constantes no verso, cujo nâo

cumprimentohtendimento sujeitará â sua invrlidaçIo e/ou as pen.lidades previstas em normss.
. Esta licerça não compÍov8 nem substitui o documento de propricdadc, de possê ou de domínio do imóvel.
. Esta licênç{ deve permaneccr na localizrçío da âtividade e êrposta de formâ visívêl (frente ê verso).

Manaus-AM, tr5JUN82

Wan do Nasciment() Juliano Ma de Souza
Diretorâ

IPAÁM

Detentor: Marcos Cardoso da Silva

CEP:69.190-000Endereço para coÍrespondência: Rua AlÍredo Guimarães, no 409,
Ramalho Junior, Maués-AM

Fone: (092) 99397-1810 e-mail:

Registro no IPAAM: 1013 3406
Processo no: 01.01.030201.00240'1 12022-
75
Recibo SINAFLOR POE: 21300800Recibo SINAFLOR PMFS: 21300799

Av. MôÍlc Ypfôiqô Moít€ko. 3280 - Pdqre l0
toíê lçnl AZ3{72t lz.2r5,3l
irãôa§-ÂLl - CÉP 69050030

Técnica

LúÔàúlbrür

Diretor nte

Volume

556

CNPJ/CPF: 002.855.882-06 lnscrição Estadual:
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