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LrcENÇA DE OPERAÇÃO - L.O. No 208t2022

o INSTITUTo DE pRorrçÁo ^LurunxrAl Do AMAzoNAS - IrAAM,
no uso das atribuições que lhe confere a Lei nq 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a

Lic a ue autonza a:

Det€ntor: Pedro Garcia Merino

DADos Do ln.,lóve Lrl[c.xuo FLoRESTAL

Manaus, 2

w .Sa ascimento Juliano MarcOS Va te de Souzs
ra Técnica Di nte

Av. Mario Ypiranga Monteiro, 3280 - Paquê '10 de NovembÍo
Fone: (9212123-6721 I 2123-6731 I 21234778
Manaus -AM - CEP: 69.05GO3O
web: niww.ipââm.âm. gov.br

IPAAM

Endereço para correspondência: Rua Dom Pedro, n' 393, Centro,
Palotina-PR

C EP:

CNPJ/CPF: 7 06.7 94.28A-A7 Inscrição Estadual:

Fone: (44) 99832-0110 e-mail: mmcc_2006@hotmail.com
Registro no IPAAM: 0603.3406 Processo n' : 5463 I 2022-39
Recibo SINAFLOR PMFS: 21318836 Recibo SINAFLOR POE: 21318837
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 903,2t483 ha, e Área de
Efetiva Exploração Florestal de 869,19 ha, cujo volume a ser explorado é de í9.759,876 m3.

Por. / Poluidor/Degradador: Pequeno Porte: Excepcional Validade: 02 Anos

Responsável Tócnico pela Elaboração: Eng'. Florestal Marília Magalhães Coelho, CREA 11.376
D/AM, cuja ART AM20210277 639, chave DcDTC
Responsável Técnico pela Execução: Eng". Florestal Marília Magalhães Coelho, CREA I 1.376 D/AM,
cuja ART 4M20210277639, chave DIDTC

Proprietário do imóvel: Pedro Garcia Merino
CPF/CNPJ: 7 06.794.288-87 CAR: AM- I 302405 -87 8F 002829244400835FEAq4B48E6AC6
MunicÍpio; Lábrea
Localizrçío: Ramal Mendes Junior, Lote 03, Cleba ltuxi, Zona Rural -LábrerAM
Detromitrâçilo do imóvel: Fazenda São Luiz
Registro Imóvel: Certidão de Inteiro Teor. Matrícula 758. Registro no 758. Liwo 2, Canório do
da comarca de Lábrea./AM.

Unico Oficio de Notas

Coordenadas geográÍicas de referêtrcia da UPF (Datum SIRGAS 2000)t -09o 32'39,560"e -66" 48'58,600"
Area da Propriedade (hs): 1.810,25 Area da Unidade de Produção Florestal - UPF (ha):903,4483
Arca de Reservs Legal - ARL (ha): 1.457.52 Area de Efetivs Explorâção Florestal - ÀEEF (ha): 869,19
Area de Manejo Florestal - AMF (ha): 1.645,99 lntersidade de Colheita (m3/ha): 22,73
Volume de Madeira Autori"ádo (mr): 19.759.876 Ciclo de corte (Aros): 30
Volume de Lenha Àutoriado (ST): -Não foi
solicitado

Número de Espécies a colher: 24
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RESTRIÇÔES E/OU CONDIÇÔES DE VALIDADE DESTA LICENÇA _ LO N" 20812022
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O pedido de licêncirmcnto e a respcctivâ concessão da mesmÀ só teú validade quando publicôds DiáÍio Oficial do Estldo,
p€íódico rggional locsl ou local de grsnde ciÍculação, €m meio elelÍônico de coÍnunic!ção mantido pelo IPÁAM, ou nos murais
d.s PÍefeitu as e C0m.ras Mudcipais, confoÍme an.24, d! t€i n".3.785 d€ 24 dejulho de 20121
ldcrtifcar a áreÀ do cmpÍ€endimento com placa, çonforme modçlo IPAAM;
A solicihçeo dâ renovrção da Licengs Ambienlrl devcrá seÍ Íequerida nun prazo mlnimo dc 120 dias, ântes do veÍcimeoto.
confomc.í.23, da tei n".3.785 de 24 dejulho de 2012;
A pÍÊsentê Licetrçs csú s6ndo concedidâ com brsc nas infoúnsções conslrntcs no procÊsso no. 546t12O22J9.
A prcsente Licança asú sendo coícedida com bas€ D8s infoamações const&tes Do pÍocesso Íisico e nâs poçâs téc[icas cadaslradas

no SINAFLOR.
Toda e quslqueÍ tuodificáçIo introduzida no projeto após I emissão da Licençs poderá implicar na sua âutomólics invalidação,
devendo ser solicitada nova Licença, com ônus psra o interessodo.

Esta Licença é válida spenas para s locáliz!çào, alividade e finâlidade conslantc na mesma" d€vendo o iíteÍessado comunicsÍ ao

IPAAM qusndo houver mudança de quslquer um dcstes itens.

Ests Lic çá nào disp€nsâ e ncm subíitui nenhum docürneúto exiSido pels Legislação Federal, Estadusl e Municipal.
MatrreÍ iitegrâl as Áre&r de Prcs€rvaçio Pe1manentc - APP, ficsndo !úori2adrs somente inleÍvençies, pars fins dc consruçIo de
podtes e bucircs confoÍme pÍcvisto no PMFS/POE.
Fica proibido o coíc dâ Castanheird (Benholletia excelsa) e da SeringueiÍa (Heveâ spp.) confoÍme eslabel€ce o DccÍeto Federal
n" 5.97J,0ó e da AndiÍob! (CaÍrps guieíensis; Ca.ap! paraense) e Copoíb6 (copaifeÍa tÍap€zifolia hayne; Copúifêrt Íeticulâta;

Copaifera multijugs), de acordo com o DecÍcto Estadual n'25.044/05.
Cumprir com as mêdidrs de müimizâção dos impactos descritos no Projôto dê Manejo FloÍestal spresontâdo a este lnstituto.
Esta licerça autoriza a exEação das espócies e volumetria ,els listadrs, pcÍmitindo o inlcio dâ exploÍaçeo.
Após â emissão dr 

^UTEX 
e postoíoÍ dechÍsç3o de corte no SNAFLoR" Íicá pcrmitido 8 emissâo de DoFs.

Fic! pÍoibida I cnEad! em pmpriedade de lcÍcclios e o desmste sob qualquer jüstificrtiva sem autorizâção dos mesmo5 e do

órgào âmbic,Iltrl compelante.
É pÍoibidr a exploÍrçto (coÍte, aÍraste e EanspoÍle nâ Íloresia) nos peÍiodos dcfioidos pelo IPAÁM de acordo com a Portaria

IPAAM N! l7ór'09, podendo seÍ permitido o úanspoíe de madeim mnstante em Declatação de Coíe eievidrrneíte estocrda no
pátio d€ tr'âosbordo desde que comprovsdo por mcio do Relatório de Àtividades.
Afir(aÍ e msnteÍ, junlo aos tocos dss fuvores exploÍadas, plaquetas com â numersção ds áÍvore corÍespondetrte.
É obrigado o contsole dr origcm ÍloÍestal por meio d€ rastreaÍn€nto da madeira colhida desde a sua loelizaçÀo nô lloÍasla alé o

sau local de desdúnmeato.
As torrs em pátio deveÉo estâr devidâmêntc identiÍicadâs (numeração da áÍvore e identificsção ds torE/secsio coÍÍespondenle)
por meio de plaquatas ou qurlqueÍ ouúo material que garallta a penn nêrcia do regisúo alé a coaclusão do tirnspoáe Para o

dcstitro tual.
Mr €r stuslizâdas Às tsbclâs de rom&eio, aptEsentsrdcas aos órgãos ambientâis comp€tentes duÍrnte rs vistorias técnicas e

fúcslizações.
DevcÍro constaÍ no Íomâncio dâs toÍas, no mínimo, nome vulgaÍ, espécie, núm€ro da lôra,/s€ção, medição em cruz das pontás,
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D] D4 Dala de ArmstePlaca 1 EMEIdE!!ilIilEE

22.

23.

24.

25.

volume método dala de arraste e data de

21. DeveÍào, obrigaloriamêote, acompanha! o tnnspone d&s toras, o DOF, Nota Fiscsl e o toÍrr.neio para con feÍência pelo

dcstiD.tá.io, bem mno dG €quipes de fiscllü.Éo.
Ápr€scntrr ÍêtÍórios paÍciais de arividrde porr moritonmento/scompsnhamenlo drs atividrdes de explor.çio floÍs§tâl

dcaaúvolüdrs nr UPF, semastÍalmênte a paíir da libcração da Licença de OpeÍação, assinado p€lo ÍÊsporsávcl lécnico do
pÍojetq confoÍme Termo de RefeÉncia modelo IPAÁM.
Apresentâr Rehtório Final das Atividades, em até ó0 (sessentâ) dias !És o vcncimento dcsta lic€rrç8, coífoÍme Termo de

R.ffincia Modelo IPAAM.
Os Relakírios de AtividrdÊs deveÍão estrr scompuhsdos dc romaneio em pladlha Excçl, com mamóri! de cálculo êm aÍquivo
(.xls), nrsps dâs estr.d.s c Étros ahos em fonnalo (.shp) e cans imsgem do sstélite (stualizsda)

Indícios dc coíÉÍchlirasâo iÍretula, de cÍéditos oo sisterDa DOF constâtÀdos por mcio d! análise dos íelrtórios de stividsdes,

acompaíhamento do sistema DoF, monitoramanto remoto ou de vistoÍils/fiscalizasio podem âaáÍÍetâÍ no bloqueio do DoF e â

suspeÍlsào da AUTEX.
A sâída de Íútéria prim! do empreeídimento cujo traasporte sejs coísidcrrdo €conômica ou logisticrmetrt€ inviôvel dcieú set

dcvid.mcnte justifi c.d!.
ConfiÍÍnsdos os indícios de comeÍcialização iÍÍegulâr de cÍédiios no sislema DOF seÍá pÍocÊdido a Su§peúseo e/ou cancelâmento

ds Lic€Íç8 de OpcÍrçtro - LO e rcspeativr AUTEX.
Rcalizrr ! manulençtro da €strEda priÍcipal da UPF, manteodG{ trafê8átcl sté a Yistoris pós-êxploraloria.

Sitralizar.com phcrs a ÍutrieÍ pÍÊsêrvada e livÍc d€ exploiação, ums frixa de vegetasão dc no mlÍimo 150 (cênto e ciíquenta)
meÍos eílre a pmpticdadc e quslquer Uúidade de Con§€rvaçâo dou TcÍra lodigena.
O dá.útor, o explorrdor ÍlorÊstal e o responsávcl técnico do PMFS/POE, eslio sujeitos às srnções admi sEalivas na mcdid! de

su! culpúilid!d€.
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LICENÇA DE OPERAÇÃO - L.O. No 20812022 fls.02

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

Lic a

DADOS DE EXPLORÂ OTV'OLUME STIMADO

Detentor: Pedro Garcia Merino
Endereço para correspondência: Rua Dom Pedro, n' 333,- Centro,
Palotina-PR

CNPJ/CPF: 7 06.7 94.288-87 Inscrição Estadual:

Registro no IPAAM: 0603.3406 Processo n' : 5463 I 2022-39

Item Nome Comum Volume (m3) N/A
0l Amarelão Qualeq dinizii 127,822 34
02 Angelim-amarelo Hymenolobium ílavum r58.988 43
03 Angelim-pedra Hymenolobium pelraeum 471,14 84
04 Breu Prolium araguense I 1,19 5

05 Cambará;-rosa Erisma uncinalum 147,672 24
06 Catuaba T hyr s o dium s c hom bur pki anu m 247,785 59
0'7 Cedro-rosa Cedrela odorata 371,98 19
08 Cereieira Amburana acreana t7'7,121 40
09 Cumaru DipleryÍ odorata 2639,455 379
l0 Garapeira Apuleia molaris t702,496 2',7 5

ll Guaiuba Clarisia racemosq 149,926 48
t2 Ipê' Tabebuia serratifolia 710,23 r'70
l3 Jatobá Hymenaea courbaril 624,454 156
t4 Libra Qualea paraensis 768,98 179
l5 Manilkara huberi 20'1,207 54
t6 Maracatiara 204,558 47
t7 Mirindiba Buchenw^ia grandis 209,202 35
t8 OÍelha-de-macaco Ent erol o b ium sc homburgkíi 395,315 8'7

19 Roxinho Peltogtne catingae 3487,685 1138

20 Sucupira Bowdichia nitida 3 5,33 9
21 Sumaúma Ceiba pentandla I131,334 86
22 Tamarindo Martiodendton elatufi 544,891 133
23 Tauari Couralarí idnensis 2t r0,943
24 Tauari-vermelho Cariniana micrantha 3124,t72

Total 19.759,876 3982

Atencâo:

Manaus-AM,

w
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Esta licença é compostâ de 30 restrições e/ou cotrdições constaites no yerso, cüjo Dão
cümprimeDto/ateldimcDto sujeitará a suâ itrvâlidaçilo e/ou as penalidades preyistas em trormas.
Esta licença nilo comprova rem substitui o documento de propriedade, de posse ou de domínio do
imóvel.
Esta licetrça deyc permanecer Da localizáção da atividade e erposta de formâ visível (frente e verso).
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e Salgado do Nascimento Juliano Marc te de Souza
retora Técnica

Av. Mario Ypiranga Monteiro, 3280 - Parque 10 de Novembro
Fone: (92\ 212}672'l I 2'123-6731 I 2123-6778
Manaus -AM - CEP: 69.050-030
web: wwwipâam.am.gov.br

Diretor P fe

IPAAM
Instituto dê Prote§ão Anbi€ntãl

doÁmamtrãs

atfiorlza a:

CEP:

Nome Científico

Massaranduba

Asítonium lecointei

364
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