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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

LICENÇA DE OPERAÇÃO - L.O. No 641/18-01

Lic a ue autonza a:

DADOS DO IMÓVEL/MANEJO FLORESTAL

Mânaus,
26 JUL Tru

w Salgado Nascimento .luliano nte de Souza
Diretora Técnica te

Av. Mario Ypirange Montsiro, 3280 - PaÍque 10 de Novembro
Fone: (92121234721 I 2123ô731 I 2123ô778
Mânaus - AM - CEP: 6S.050-030
web: www.ipaam,am.gov.br

IPAAJI,I

Detentor: Florinda Ferreira de Oliveira

CEP:Endereço para correspondêrcia: BR 230, km 180, no 1270 - Santo
Antônio do Matupi - Manicoré/AM

Inscrição Estadual:CNPJ/CPF: 084 7O2 512-87

e-mail: trevisanflorestal@gmail. comFone: (92) 99164-7687
Reqistro no IPAAM: 0703.3406 Processo f : 779412O22-O3

Recibo SINAFLOR POE: 21300356
Atividade: 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 de
774,1000 hectares, cujo volume a ser explorado e de 19.344,478 m3 de madeira em tora.

Validade: 120 diasPot. / Poluidor/Degradador: Pequeno Porte: Excepcional

Responsável Técnico pela Elaboração: Eng'. Florestal Erico Femando Trevisan - RNP: 040637630-l -
ART AM20 | 70082482 - Chave W9da3
Responsável Técnico pela Execução: Engo. Florestal Erico Femando Trevisan - RNP: 040637630-l
ART AM20l 70082482 - Chave W9da3

Proprietário do imóvel: Florinda Ferreira de Oliveira
CPF/CNPJ: 084.702.512-87 CAR: AM-1302702-6l07El C9B0l E423FB02M4A'l4864AFD5
Município: Manicore
Localização: BR 230, Km 198, Ramal Milton Maia, km 42- Zona Rural
D€nominâçilo do imóvel: Fazenda Oliveira
Registro Imóvel: Não possuí. Requerimento de Regularização Fundiária n' 56421.001233,2014-37

Coordenadas geográÍicas de referência da UPF (Datum SIRGAS 2000): 47"38'12,42" e -61"24'2'7,98"

Area da Pro riedade â : 1.028,46
reâ de Reserva Legal - ARL (ha): 823,03

Areâ de Manejo Florestal - AMF (hâ):
823.03

Área da Unidade de Produçâo Florestal - llPF (ha): 774,10

ãrea de Efettl,a E-pto.açlo Florestâl - AEEF (hs): 774,10

lntensidâde de Colheita (m3/ha): 24,99

Volume de Madeira Autorizado (mr):
19.344,4780

Ciclo de corte (Anos): l0

Volume de Lenha Autorizado (ST): -- Número de Espécies a colher:20
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O INSTITUTO DE PROTEÇÁO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM,
no uso dÍrs atribuições que lhe confere a Lei n0 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a

RetrovrÉo dr Licança dc Op€ração - L.o. conccdida tom base Di Decislo Jüdicisl cotrstrotc !o
processo 070129+E9.2022,8.M.0001.

Recibo SINAFLOR PMFS: 21 300158



RESTRIÇÕES E/OU CONDIÇÔES DE VALIDADE DESTA LICENÇA _ LO N" 641/T8.0I

l. O pedido de liceÍciamento e a rcspectivl concesseo da mesma, só teni validade qusrdo publicrda Diôrio Oficisl do Eshdo,
pe.i&ico Íegional local ou locál de grErde circuhçâo, em meio eletrônico de comunicação mantido pelo IPAÁM, ou nos muÍais
das Pref.ituÍss e CâmaÍas Municipais, corfoÍme ai.24, da lai tr'.].7t5 de 24 de julho de 2012;

2. Idenrificâr a áÍer do .mprcodirn€nto com placa, conforme modelo IPAAM;
3. Á solicilaçio da r€novação dr Licença Ambientâl dôvení sêr r€guerida num pr,zo mlnimo de l2O dia§, antes do v€ncimênto,

confoÍm€ aÍ1.23, dá Lei no.3.7t5 de 24 dejulho de 20t2;
4. A pÍ€sente Lictnça esú se[do coicedida com bas€ nas infoÍmtçôe5 constantes no pÍoccsso nó-71941202243-
5. A pIÊ§€nle Lic.etrça está s€ndo concedida com bsse nâs inforÍnaçl,es coÍslãntes no prccesso lisico e nâs peças tecnicas cadrstrsdss

no SINAFLOR.
6. Toda e qualqueÍ modilicsção introduzida no pÍojetp após s emisdo da Licença podeÍá implic{r ns sús autoÍnitica invalidação,

d€vendo ser solicitad! nova Licença, corn ônus ptm o inteÍessado.
?. Esta LicençÍé válida apcnas prÍa a locsliztção, atividâde e finslidade conslante na mesma" devendo o interessado çomunicaÍ ao

IPAAM quando houver mudançs de qualquer um destes itens.
t. Esta Licançs nio duipensa e nem substitui nenhum documento exigido pels Legislôçào F€deÍrl, Estadud e MuÍdcipâ|.
9. Múler htegrâl !s Arcls dc PÍeservaçào Pcrmanente - APP, ficardo autorizadrs somente inteÍvetrções, pars fins de constlução dc

ponlcs e bueiÍos conformc pÍrvisto no PMFS/IOE.
10. Fics proibido o coÍte ds Crstmheira (Benhollctia excelsa) e dâ Serin8ueita (Heve spp.) confoÍme estat€lece o Decrclo Federal

n" 5.975/06 e da Andiroba (C.!apâ guianensis; Calapo paraense) e Copaíbs (Copsifera trapeáfolia ha,,ne; Copaifers reticulata;
Copaifem multijuga), de scoÍdo com o Decrelo Estadual n' 25.044/05.

I l. CumpriÍ com as medidas d€ minimização dos impactos descritos no PÍojeto d€ Manejo Floreslal aprcsentado a este lnstituto.
12. Esta licenç! aúoÍizs s extrâçeo das esp€cies e volumetrie lela listadas, permitindo o iíicio d8 exploração.
13. Âpós s emissão da AUTEX ê posterioÍ declúasio de coíe Do SINAFLO& fica permirido a emissão de DOF§.
14. Fica poibids I €núEda cm propri€dade de teÍceiÍos e o desmate sob qualquêr jusli ricativa s€m autorizaçào dos mesmos e do

órgeo rmbieÍrtal compctente.
15. É proibida a explorsção (coÍte, aÍrâ§e e transpone na floÍesl8) nos peíodos delinidos pelo IPÁAM d€ acordo com I Poíana

TPAAM No l?6/09, podendo scÍ permitido o tÍahsporle de madeira constante em Declareçeo de Corte e devidamente eslocsd& no
pátio de tÍansboÍdo dcsd. qu€ comprovado poÍ mcio de Relaló.io de Àtividldes.

ló- AfixaÍ e m.rtcÍ, jurto aos locos dâs árvores exploradãs, plaquetrs com a nümemfâo da árvore coÍrespoodeite.
17. E obrigrdo o corEol€ dr oaig€m floÍestal por meio de ÍasEeamento da madeirs colhida dede a sua localizrÉo na íloÍesta aé o

sêu lo§al dc dcsdobramaúto.
It. As toras em pltio deverào astú devidahente identificadas (num€Íação da árvore e identificatao da tora/secção corÍespondente)

por meio dc pbquetas ou quslquer outro material que gala ts a peÍmanêúcir do registro até a conclusão do trarsporte p8Ía o
deslino final.

I 9. MsnteÍ atuali-adas âs tabelâs de romaneio. spresentatrdo-as aos órgâos ambienlsis competentes durante as vistorias técnicas e
fiscaliziçnes.

20. DeveÍào conslrr no rom&cio das torrs, no mlnimo, nome vlrlgaÍ, espécie, üúrnero dâ torâ/seçeo, madiçào em cÍuz das poítas.
volume mérodo data de arraste e dala de

21. D€veÍão. obÍigatoriamente, acompanhar o lransporte das toms, o DOF, Not6 Fiscal e o romaneio pals pelo
d.stinotá.io, bcm coDo de .quipcs d€ fiscalizsçlo.
ApÍrsaútaÍ rêlltóÍioc pücisis de alividlde para moÍitonmcnto/rcompanhame o dss slividrdês de exploraçio ÍloÍeslsl
des€ivolvid.s na uPF, scurcstral[eite s poíir d! liberaçeo d. Licença dc Operaçâo, sssinrdo pclo Íespoosável técnico do
projelo, conformc TeÍmo d. RcfeÍêÍcis modelo IPAÁM-
ApÍesentt! Rêlútório Finsl dss Atiüdadcs, cm âté «) (s€ssenla) dias após o vencimctrto destr licençô, confoÍrÍg TÊÍmo dê
Referêrcir Modelo IPAÂM.
Os RelatóÍios de Afividrdes daverão €stâÍ rcompoúados de Íomrneio cm planilha Exc€|, com memó.ia da cálculo €m aÍquivo
(.xls), ÍÍspr drs êsErdas e Étios rb€nos cm foÍmato (.shp) e caÍtâ iÍugGm de satélite (atualizadâ).
lúdicios dc comeÍcializ!Éo iÍregular de c.éditos no sistetn DOF constatidos por meio dr sÍális. dos Íelrtórios de .tivklades,
acolnpôúamêÍto do sistc.u DOF, rmnitoramcnto remoto ou de yistori&Vfiscalizaçio podem áorÍctar no bloqueio do DOF e a
suspensto dr AUTEX.
A saíd! dê hrtéria pÍimr do empr€€ndimento cujo trrÍsDoÍle saja consideÍâdo econômicâ ou logisticanrenta inviável davêaá ser
devid.m.nts justifi cldâ.
Confirmádos os üdícios de comerciali" çdo irÍegulsr de cÍéditos no sisteÍu DOF seÍá pÍocedido I Swpensio e/ou c$celamento
d! Licc!ç! de Operação - LO c Íespectiva AUTEX.
RcalizaÍ a muutençâo da cstÍad8 principal da UPF, maatondo-€ trafctável sÉ a vistorir És-exploÍatóÍiâ.
Simlizar corn placás e manteÍ pÍêsÊrvads e lirre de explonção, um! faixa de vctct.çao de no mlrimo 150 (c€ o e ciniuenta)
m€tros cntrc s propriadada c qurlquer Unidúa de CoÍs€rvaçào ay'ou Tens Indlgena.
O detçtrtor, o cxplomdo. íloÉstnl e o Í€sponsávcl técnico do PMFS/POE, estto suj€itos às sançô€s adninistativas na Ínedida d€
suâ culpabilidadê.
Realizar a soticiração da AUTEX no SÍNAFLOR.
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t? COVERNO DO ESTADO DO AMAZONÁS

LrcENÇA DE OPERAÇÃO - L.O. No 641/18-01 fls.02

o INSTITUTO DE PROTEÇÁO AMBTENTAL DO AMAZONAS - IPAAM,
no uso das atribuições que lhe confere a Lei na 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a

te Li ue autoriza a:

DADOS DE EXPLORA Ãorvoluur IMADO
Saldo no DOIr

NA

. Renoraçâo da l,icença de Operação - L.O. concedidr com bâse na Decisão Judicial constante no
processo 0701 29J-89.2022.8.0J.0001.

Atcnção:

. Esta licença é composta de 3l restrições e/ou co[dições constsntes no verso, cujo râo
cumprimento/stendimento sujeit$á a su8 i[validaçâo e/ou as penslidrdes previstas em normas.

. Esta licençr rlío comprovr nem substitui o documento de propriedade, de posse ou de domínio do
imóvel.

. Ests licetrça dcve permaoeclr n! loc8lizaçlo da atividrde e exposta de forma visível (fre[tc e verso).

Manaus-AM. 6JULM

WandilW ascimento
Di Técnica

Av MaÍio Ypiranga Montêiro, 3280 - Parque '10 dê NovembÍo
Fone: (9212123â721 I 2123-6731 I 2123ô778
Mânâus - AM - CEP: 69.050{30
web: www.ipaam.am.gov.br

Juliano Ma
retor

de Souza
te

IPAAM

Detentor: Florinda Ferreira de Oliveira

CE P:
Endereço para correspondência: BR 230, km 18O, no 1270 - Santo
Antônio do Matupi - Manicoré/AM

Inscrição Estadual:CNPJ/CPF: 084.7 02.512-87

e-mail: trevisanfl orestal@gmail.comFone: (92) 99164-7687
Resistro no IPAAM: 0703.3406 Processo n" : 7 7 9 4 I 2022-Q3

Declarado coÍte Emitido

Vol. (m')
Espécie Nome cientifico

Vol. (rÉ) NA Vol. (mr) NA Vol. (mr) NA

Ángelim Hyme nol o b ium pu lc he rr i mum 1905.5989 3t2 1336.3646 1328.7000 7.6646
AÍeelim-amarsoso Yalairea fusca 643,1923 100 244.1A64 203.3000 40.8864
Anqelim-vermelho Dinizia excelsa 2 86,1.95 l9 130 \ 456-2165 1352.0000 104.2165

675,1353 I t.t 186.2389 145.3000 40.9389Cambarú |-icõnia tomentosd

198,0,112 43 46.9883 26.5000 20.4883Careta Sualea albiflora
I 18.2000 67.3238Cedrinho Scleronema micranlhum 802,1127 r34 185.5238

Cedromara C edrc I i nga caí e niformi s 2691.7509 t60 674.6141 451.9000 222.7 r41
Cú meru Diplerw odorata 1849.7442 393 795.9189 67t.2000 124.7189

Cupiúba Goupía glabra 44r.2993 7l t47,6699 r43.7000 3.9699
Cla sia racemosa 5 t5.9900 l 183.9000 r83.9000 0.0000Guariúba

2 r3.5000 71.8058Ipê Tabebuia serratifolia 482.76'76 '1t 285.3058
6.9354Itâúba Mezilaurus ita htl 38.3813 7 6,9354 0.0000

Jatobá Hymenses courbaril 214.8180 3l 172.1668 99.3000 't3,1668

Jequitibá .lllaitoma lineata t 435.5428 210 529.6sr l 502.0000 27.6513
llracaraídübâ Manilkara huberi 136.2299 I I0 331.2004 337.2000 0.0004

379. t388 197.000t 197.0000 0.000rMuiracatiara Ástronium lecointei
t66 45.t8t9 23,1000 22.0819MuirapiraÍlga Brosimum rubescens 909.4061
36 43.0111 24-1000 18.9171Peroba À s p idos pe rma mac r oc arp o n t97.5367

Sucupira Bowdichia nitida 40r,3392 78 r32.6007 132.6000 0.0007
Tau a ri Couralqti guiahensis t 894-7116 234 t266.3751 996.1000 269-6751

Total Geral t9744.3507 2553 8277.'7160 7150.2000 0 I 123,5160
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