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ol,oos oo ruóvEL/MANEJo FLoRESTAL

Prorrogação da Licença de Operação :- L.0, conçedida com base na Decisão constante
no processo 0677E503-29.2022.8.04.000f

Manaus-AM,

RosivanaFrancisca C. Pereira
Assessorâ, no exercÍcio dâ Diretoria Técnica

Av Mado Ypiranga Monteiro, 3280 - Parque 10 dê Novembro
Fonei (92\ 2123{,721 I 2123-6731 I 2123-6778
Manaus - AM - CEP: 69.050{30
web: www.ipaam.am. gov.br

arcos Valente de Souza
retor Presidente

IPAAJTI

Detentor: CARLA DAILA WERNER
Endereço para correspondência: Rua Cerejeiras, n' 1634 - Setor 1 -
Ariquemes/RO

Fone: (69) 3255-2299 e-mail: niceluizl @hotmail.com
Registro no IPAAM: 0703.340ó
Recibo SINAFLOR PMFS: Não possui Recibo SINAFLOR POf,: 21318924
Atividade: PMFS de Maior Impacto de Colheita

Finalidade: Autorizar a exploração florestal através de um Plano de Manejo Florestal Sustentável de
Maior Impacto de Colheita em uma Unidade de Produção Florestal - UPF de 734,0881 hectares, cujo
volume a ser explorâdo é de I 5.055,3880 m3 de madeira em tora.

Pot. / Poluidor/Degradador: Pequeno Poúe: Excepcional

Responsável Técnico pela Elaboração: Engl. Florestal Eunice DuaÍe da Silva - RNP: 230535200-0

- ART 4M20160062694 - Chave DOwZOx
Responsável Técnico pela Execução: Eng'. Florestal Eunioe Duarte da Silva - RNP: 230535200-0 -
ART AM20160062694 - Chave DOwZOx

Proprietário do imóyel: Carla Daila Werner
CPF/CNPJ : 007 .509.7 02-86 CAR: AM- I 302702-60F4F06 I 852B42ADA0E54E3DECA659D5
M unicípio: Manicoré
Localização: Rodovia Transamazônica, Km 207, Ramal Triunfo, Km 94 - Zona Rural
Denominaçâo do imóvel: SÍtio Nossa Senhora
Registro Imóvel: Não possui. Requerimento de Regularização Fundiária n" 56421.001858/2015-80
Coordenadas de referência da UPF m SIRGÁS -07" 16'18,3ó5" e -ó1'15'54 199"

reâ da Pro riedade | 772,8615 da Unidade de Prod âo Florestal - UPF a : 748,5281
Área de Reserva Legal - ARL (ha):
618,2895

Area de Efetiva Exploração Florestal - AEEF (ha): 602,2192

Área de Manejo Florestât - ÀMF (ha):
772,8615
Volume de Madeira Autorizado (m3):
15.055,3880

Ciclo de cort€ (Anos): 29

Volum€ de Lenhâ Artorizâdo (ST): -- Número de Espécies a colher:23

Juliano
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LrcENÇA DE OPERAÇÃO - r.O. No 230/r&01

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

CEP:

CNPJ/CPF: 007.509.702-86 Inscrição f,stadual:

Processo n" t 83 I 1 12022-65

Validade: 0l Ano

lntensidade de Colh€ita (m3/hâ): 24,99



RESTRIÇÕES E/OU CONDIÇÕES DE VALIDADE DESTA LICENÇA _ LO N" 230/T8.01

1. O p€dido de licenciãmento e a Íespectivâ concessiio dÀ mesma, sô terá validade quândo publicádâ Dário Oficial do Estado, periodico
regionÀl local ou local de grande circularâo, em meio eleÍônico de comunicaçâo mântido pelo IPAAM, or, no6 murais das Prefeituras e

Câmans Mudcipais, coofoÍme an.24, da Lei no.3.785 de 24 dejúho de 2012;
2- À solicitação ds renovaçâo dâ Lic€nça Âmbientsl devenl seÍ Íequerida num pmzo minimo de 120 diâs, ântes do vencimento, confoíne

a!t-21, dlI,fj f .3.785 de 24 de julho de 2012;
3. IdentificaÍ ô áres do emprEendimênlo com pla.4 conforms mod€lo IPAÁM.
4. A pí€senle Licença está sendo concedida €om base nâs informâçô€s constântes no processo no. 83 1 7/2022{5
5. À present€ Licençâ esli seído concedida com bâse nas infoÍmârôes constântes no pÍocesso {isico e nas peças técnic$ cadastÍadas no

STNATLOR
6. Toda e qualqu€r modificaçâo introduzida no projeto aÉs â emissâo da Licença podeÍá implicãr na sua automâlica inv.lida{ão, devendo

s€r solicitlda nova Licença, §om ônus para o úleÍessado,
7, 'Esta Licença é vdida apenas para a localizasão, atividâde e finalidade constante na mesmq devêndo o interessado comunjcar ao IPAAM

qu3rdo houver mldança de qualquer um destes rtens
8. Esta Licença não dispensa e nem substitui nenhum documento exigido pela Legislação FederãI, Estadual e Municipal.
9. ManteÍ integral as Areas de Preservação PeÍmahente APP, ficando autorizâdas softente inteÍvenções, Eua fins de con§lÍução de pontês e

bueiÍos confoÍme prcüsto no PMFS/POE-
10. Fica proibido o coÍe da Castaíheira (Beíholletia exc€lss) e da Seringueia (Hevea spp.) conforme estâbelecÉ o DecÍeto Federal n"

5.975/06 e da Andiroba (Carapa guiânensis; Campa pâIlsEse) e Copaibã (Copaifera trap€zifolia hayne; Copaiferâ.rêticulalâ; Copaifer.
multijuga), de aoordo com o DecÍEto Estaduâl nô 25.044/05.

I L CumpriÍ com as medidas de minimiz!çào dos impactos dêsc.itos no Projeto de Manejo FloÍêstal apÍesentldo a êste lnstitulo.
I 2. Estâ licença autoriza a eíÍaçlo dâs espécies e voluúetriâ nelâ listadss, pemiiindo o inlcio da Exploraçâo.
I 3. Após a emissão da AUTEX e posteíor deslaraçâo de coÍle no SINAILOR, fica peÍmi[do a çrrussAo d€ DOF§.
14. Fica proibida a entrada sm propÍiedade de terceiros e o desmate sob qualquer justificativa sem âutorizaçâo dos mesmos e do órgão

aílbiental com!Ét€nte.
15. E pÍoibida 8 explola{ão (coíe. aÍraste e transporte na floresb) nos pêriodos definidos pelo IPAÂM de acordo com a PortaÍia IPAAM N"

176109, podendo s€r peÍmitido o tratispoíe de madeira constante em Declâraçâo de Con€ e deüdafiente estocada no pátio de transbordo
desde que comprovado por meio de Relatório de Atiaidâdes.

I6. AfixaÍ e manler, Juíto âos tocos das áÍvores exploÍadas, ptâquetas com a numeraçào da áÍvoÍe corr€spondente.
I 7. Ê obrigado o conno,e d6 oriSem florestal por meio de Íastreamento da madeira colhida desde a sua locâlização na floresta alé o seu local

de dedobÍ!,neÍto.
18. A§ lolls em pátio deverão estar devidaÍnente identificadas (numeração da áÍvoÍe e idenüficâção da toÍâ/secç2lo coÍrespondente) por meio

de plaquet s ou qudqueÍ outro maleÍiál que gaÍanta a permânência do ÍegisEo até a conclusão do trânsporte par'a o destino finâI.
19. ManteÍ atualizadas as tabelas de rcmaneio, apÍesedtando-as aos ôrgãos ambientâis comp€tentes durante as üstorias tecnicas e

fiscalurçôes
20. DevêÍão comtâr ío rcrnâÍreio das roms, no minimo, nomê vulgar, espécie, númeÍo da torrseção, medição em cÍuz das pontas,

data de a[aste e data de

21. Deverão, obrigaaoriament€. acompaúar o lrânsporte das toras, o DOF, Nota Fiscal e o ronaneio paIa conferê.cia pelo destinatáno. bem
como de equipes de fiscalização.

22. Apresentar relatórios parciais de atividade pam monitoramento/acomp&hamento das atrvrdades de explomçAo florestal desenvolvidas nâ
UPF. semeíÍalmente a panir da liber"4âo da Licençâ dc OpeÍaçâo, assinado pelo resporisável 1écni€o do projelo, conforme lermo de
Referência modelo IPAAM.

23. Apresentar R€latóno Final das Alividades, em até 60 (sessentâ) dias apos o vencimento desta licença conforme T€rmo de Referência
Modelo IPAAM.

24 Os RelÂtórios de Alividades deverão estar acompanhados de romaneio em planilha Excel. com memóna de cálculo em arquivo (.xlsl.
mapa das eslradas e pátios abeÍos em formalo (.shp)€ caÍa imagem de salélire (Âtualizâda).

25. lndicios de comercialização rrregular de créditos no sisrema DOÊ' constatados por meio da análise dos relarónos de atividades,
acompaúamento do sistemâ DOF. monitoramenlo remoto ou de vrstoriaífiscalizaçâo podem acarretar no bloqueio do DOF e a suspensão
daAUTEX.

26. A saida de maléria prima do empreendimento cujo lranspoíe seja considerado econômicâ ou logislicamenle inviável dev€rá ser
devidamente j usti ficada.

27. Confirmados os indicios de comercialização irregular de créditos no sisiema DOF será proc€dido a Suspensâo e/ou cancelamento da
Licençade Operação - l.O e respecaiva AUTEX.

28. Realizar a manut€nçâo da estÍada principal da UPF, mantendo'a irafegavel até a vistona pós,explorarória
29 Sinalizr com placas ê mânter pÍeservada e livre de exploraçâo, uma faixa de vegetaçâo de no minimo 150 (cento e cillquetua) melros

entre a propri€dade e qualqu€r Unidade de Conservação e/ou Terra lndigena.
30. O detenlor, o explorador florestal e o responsável lécnico do PMFS]PôE. esüto sujeitos às sançôes administrarivas na medida de sua

culpabilidâde
3l Reâli?aÍ a d€claraçâo de coÍe de árvores abatidas e transponâdas de acordo com o saldo emitido da LO veÍcrda e relatóno de atividades

apresenlado, pala procedimentos de aJuste administrâtivo pelo IPAÀM

DI D2 D3 D4 Vol. Dâta de Arrâste Data de TraispoÍeEE@@EM
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LrcENÇA DE OPERAÇÃO - L.O. Nq 230/18-0r Frs.02

. 
O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM,

no uso das atribúções que lhe confere 'a Lei na 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a
presente Licença que autoriza a:

Detentor: CARLA DAILA WERNER

Endereço para correspondência: Rua Cerejeiras, n' 1634 - Setor I

Ariquemes/RO
CEP:

CNPJ/CPF: 007.509.7 02-86 Inscrição Estadual:

Fone: (69) 3255-2299 e-mail: niceluizl @hotmail.com
Registro no IPAAM: 0703.3406 Processo n" : 83 I 7 12022-65

Recibo SINAFLOR PMFS: Não possui Recibo SINAFLOR POE: Não Possui

DADOS DE EXPLORA O/VOLUME ESTIMADO
Autoíizâdo l:milido Remánescenle

Nomê vulgrr Nome (liêntifico
volume (m') Volume (mr) Volume (m')

Angelim Hy ne rro lob itl fi erce I su t 923.8067 l.+l 2 t4.t r 50 709,69t7
Anselim-Dedm Hynenolobium petrueun 853-4468 2E6.ó070 5óó.8198
Cambará 5ó0,l3 l5 104 25.8000 5l4,llr5
Caxeta 33.71t9 1 0.0000 ll.7 t 39
Cedromara Cedrelinga catenúomis 671 ,457 t l9 160.2430 517.2 t41
Cumaru Diptertr odoroto 1226.3532 227 40.6030 r t 85.7502
Cupiúba Goupia plabra 652.6024 t0l 22s.2440 421.1584
Faveirs-ferro r83 r.49r5 91 5 r I .0920 r320.3995
Jatobá Hrnenaea coühoril 550.4805 104 r3,t560 531,t245
Jequitibá I 199,2158 56 r43.0520 r056,ró38
Jequitibá-rosâ Cariúiatu ,nicronlha 898.5646 I t9 0.0000 898.56,+6

Louro Nectandru discolot 229.81l9 59 0,0000 229.81l9
MaÇaaranduba 411,6042 80 t04.7405 3 t2,Eó17
Miíindiba Buchenu "-n captara 888.1061 68 0.0000 88E.t061
Muiíapiranqa Brosinun rubescens 427.0ó30 90 24.ó300 402,4310
Oiticica Clarisio racenosa 249.7 t79 71 I t.2000 23t.5t79
Orelha-de-macaco E níerc lo b iu n sc ho n baÍgki i 65,4500 l0 0.0000 65,4500
Pequiá 586, r598 89 l t.8700 5?4.2898
Peroba-mico AsoidosDerna album 262.8839 0.0000 262.8839
Roxinho Pelo{yna catinqae 599.1ó33 165 6t.2040 51t.t 593

Sucupira Bovdichia nilida 404.5 t27 9l 50.2000 354,3t21
Tamarindo Ma i.xlendnh elotun 58.8927 6 0.00ô0 58.8927
Tauari Courabri gutanensis 1458.5585 170 57. t080 t401.4505

Totrl G.ral rs0s5J880 2018 t 941.0ó{5 rJl l4J23S

Atencâo:

Prorrogação da Licença de Operação - L.O. concedida com base na Decisão
constante no processo 06778503-29.2022.8.04.0001
Esta licença é composts dc 31 restrições e/or condiçõB constatrtes tro venm, cujo Dão
cumprimêtrto/rtendimeBto sujeitrú s sur itrvslidrçlo e/oü rs penrlidades previstas em normls.
Est licençr nlo comprova trem substitui o documento de proprledrdc, de posse ou de domínio do
imóvel.
Esta licença dcve permanecer nâ locslização da atividrde e expostr de forms visível (frente e
vcrso).

Manaus-AM,

Francisca C. Pereira
Assessora, no exercício da Diretoria Técnica

Av. Mario Ypirânga Montoiro, 3280 - Parque 10 dô Novembro
Fonê: (92\ 2123-6721 I 21236731 I 2'1234,778
Mânaus -AM - CEP: 69.050-030
web: www.ipaam.am.gov.br

Iltxir ana te de Souzaos a

retor Presidente

IPAAM

Juliano
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