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VERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

n C. Junior
Geren no exercício da Diretoria Técnica

Av. Mado Ypiranga Montoiro, 3280 - PaÍqus 10 dê Novembro
Fonet (9212'123{,721 I 2123-6731 I 21234778
Manaus - AM - CEP: 69.050430
web: www.ipaam.am.gov.br

LICENÇA DE OPERAÇAO - L.O. No 21512022

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

sente Li ue autoriza a

DADOS DO IMÓVEL/MANEJO FLORESTAL

Manaus,
O? AGO M

Juliano Marcos
Diretor

{,Ô*"*.,,*
Pidente

IPAAJTI

Detentor: Luiz Antônio Calegari
Endereço para correspondência: Av. Valtemir Cezário, n" 807, Vila V,
Porto Alegre - AC

Inscrição Estadual:CNPJ/CPF : 494.242.627 -87

e-mail: dbsmadeiras@hotmail.com ou viriatojc@gmail.comFone: (68) 99998-7960
Processo n' : 98021 2022-56Registro no IPAÁM: 0601.3406
Recibo SINÀFLOR POE: 21318653

Atividade: PMFS de Maior Impâcto de Colheita

Finalidade: Autorizar a exploração florestal por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável
de Maior lmpacto, com Unidade de Produçáo Florestal - UPF Unica de 1.249,3774 ha, cujo
volume a ser explorado é de 27.103,71 m! de madêira em tora.

Poíe: Excepcional Validade: 02 AnosPot. / Poluidor/Degradador: Pequeno

Responsável Técnico pela Elaboraçâo: Rogério Magalhâes Ferreira (ART 4M20210289847- chave:

vw8A3)
Responsável Técnico pela Erecução: Rogério Magalhães Feneira (ART AM20210289847- chave: yW8A3)

Proprietário do imóvel: Luiz Antônio lqq!9g4li

CPF ICNPJ:. 494.242.627 -87
CAR: AM-130070G
EECS_ r 8F6.25 I 7.4680.838 1.58A2.037D.F0DD

Município: Bocâ do Acre-AM
Locâliação: Margem Esquerda do Rio Antimari, Municipio de Boca do Acre/AM
Denominação do imóvel: Seringal Nazaré
Registro lmóvel: Matrícula: n" 3.450, Livro n" 2-Q de RG, Folhas 17, Cartório de Registro de lmôveis de Boca do
Acre AM.
Coordenadas geográficâs de referênciz da UPF (Dotum SIRGAS 2000)t 09' l6' 51,35"S e 67' 50' 21.09"W

Árra da Propriedade (ha): 1.670,5'188
Frea Oa UniOaaé àe Piodução Florestal - UPF única
(hrlz 1.249,3774

Áiea de Reserva Legâl - ARL (ha): 1.336,5462
Área de Efetiva Exploraçâo Florestal - AEEF (hâ):
1. t 00,9914

Área de Manejo Florestal - AMF (ha):1.249,3174 Intensidâde de Colheita (m3/ha): 24.61

Volume de Mâdeirâ Autorizâdo (mr): 27.103,71 Ciclo de corte (Anos): 29

Volume de Lenha Autorizrdo (ST): -- Número de Espécies a colher: 32
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CEP:

Recibo SINAFLOR PMFS: 21318652



RESTRIÇÕES E/OU CONDIÇÕES DE VALIDADE Df,STA LICENÇA - LO N" 2I5l2022

l. O p€dido de lic€ncismenlo e a resp€ctiva concêssão dr mesmâ, si terá validade quando publicada DiáÍio Oficirl do Estrdo,
periódico rcgioDal local ou local de Srsrde circulação, cm meio eleÍônico de comunicaçeo matrtido pelo IPAÁM, ou nos murais
d!§ PÍçfeitüÍls e CeÍnaras MuniciÉis, confoÍm€ aí.24, ds t in'.3.7t5de24dsjulhode2012;

2. Id€ntificar a ár€a do empreandimeÍto com placa, confoÍme modelo IPAAM:
l. A solicitação ds renovaçâo da Licenço Ambientrl deveú ser requerida num pmzo mlnimo de 120 dias, ântes do vencimenlo,

conforme âí.23, ds téi n'.3.7t5 de 24 dejulhdde20l2;
4. A pÍe3ente Liceop cstá s€ndo concedida côm bâs€ nôr infoÍm!ções constantes no pÍocesso no. 9t0211022-5ó.
5. A prÉsentê Licença esú sendo concedi(h com base nr! inforÍDçô€s conslantcs no pro§€sso fisico e nas peçls lécnicàs cadastÍadas

NO SINAFLOR.
6. Toda e qudquer modilicação intÍoduzidâ no pÍojío após ! ernissão da Licença poderá implicar na sua ôutomálica invâlidação,

deveÍdo seÍ solicitsd! novr Licença, com ônus fula o intcÍêsssdo.
7. Esti Licênça é vdidâ rpcnrs pora a locrlizâção, atividade e Íinslidade constâlrte na mesma, deveodo o iítaressrdo comunicar ao

IPAAM quando houver mudanço de qualquer um destos itens.
t. Eslr Lic€nç! não dispensâ e nem substitui neúum docümento exigido pela kgislÀçào Fed€râ|, Estsdual e Municipal.
9. Manler inteSral âs Arcrs de Preservrçeo Permrleltc - APP, ficsndo autorizrdas somente inte.veoçõ€s, pala fins de consfução de

pontcs ê bueiros confomrc pÍevisto ,o PMFS/POE.
10. Ficâ pÍoibido o çoÍle da CastúheiÍa (Bcrtholletis €xcelsâ) e dâ Seringueirâ (Hever spp.) conforme estabelece o Decreto Federal

n' 5.97510ó e da Andirobs (Car8p6 guianensis: CaÍspa prraens€) e Copalba (Cop.ifeÍr trôpezifolis hryne; Copôifera reticul.ta;
Copaifçn multijugr), dc lcoÍdo com o Decrcto Estadual n" 25.044/05.

I l. CumpriÍ com ss medidas dc minimização dos impaclos descritos no ftojeto dê Mancjo FloÍçslal apresentsdo a este Instituto.
12. Est{ licenç{ aúorizt 8 extração dss espécies e volumctria nela listada§, permitindo o inlcio da exploíação.
13. Após a emissão da ÂUTEX e pôst€rior deslâração de coÍtc no SINÂFLO& Íics permitido a emissão dc DOF§.
I 4. Fico proibids a entrada cm pÍopriedsde de teroeiaos e o desmât€ sob qualquer justificstiva sem sutoaiaçao dos lnesmos e do

órgào ambie Âl compctente.
15. E pÍoibida a exploreção (cone, amste e trrnspoíc ü floÍesta) nos pcríodos d€finidos p€lo IPAAM de acoÍdo com a Portaria

IPAÁM N' 176109, podcndo srr peÍmitido o úanspoÍtc de msdeim coostântc cm Dêclarâçio de Corte e dcvidrmente estocadr no
Étio de trrnsbordo dasde que comprcvado por meio de Relatório de Arivid.ades.

| ó. Afixü c matrteÍ, juDto aos locos dls árvor§§ explorsdas, plrqueta§ com â Íumerâçao da áÍvoÍe coÍrespondentc.
17. E obrigado o controle dr oriSem florEstrl por meio de rlstÍtarnenlo da madeira colhid! desde dsua locâliz!çao na florests até o

seu locâl de desdobrameoio.
IE. Ás toras em pátio deveúo csts, devida.meÍte identificadâs (numeráção da árvore e idcntificação dr tora/secção conespondentc)

poÍ meio de plsqüetas ou qudlquer outÍo meterisl que gÀrsnta a permanêncis do registro até a conclusão do transporte pam o
dcstino fmâl.

1 9. Mroter stuâlizsdâs as tlb€l8s d€ romaneio, apÍesentândo-ss aos óÍgeos ambientais competeÍrtes durãnte âs vistorias técnicâs e
Íiscali? §ões.

20. DcveÍao corst r no ronraneio das toÍss, llo mitlimo, nom€ vulgaÍ, esp€ci€, númeÍo da tors,/s€çeo, mêdhào em cruz das pontas,
dale de arrasta e data de

2l Dlvctào, obrigatoriünente, scompanhrr o r!íspoíe das torss. o DOF, Nota Fiscâl e o ÍomaÍeio para conf€ÍêDcia pelo
deslinatário, bem como de equipes de fiscalização.
Apresenta, Íslstórios psrciais dc âtividade pâíâ moniloramento/&componhâmento das atividâdes de cxploÍ!çeo Iloreslal
descnvolvidas na UPF, sem€stralmente a paÍtiÍ da lib€Íaçeo da Licença de Operaçeo, assiíado Í,elo Íesponsável técnico do
projeto, conforme TeÍmo da RefeÍência modelo IPAAM.
ÂpÍcseot8Í Rolatório Finrl das Atividades, em até ó0 (s€ssents) dias após o vcncimento desta licença, confoÍme TeÍmo de
Rcferênciâ Modelo IPAÁM.
Os RelãtóÍios de Âlividrdcs devcrão €st Í ac-ompúhôdos de Íomaneio eÍn phnilha Excel, com memóri! de cálculo em arquivo
(.xls), mapa d&s estradas c Étios abcnos em foÍmrto (.shp) e clrta iBagem dc salélite (afurlizadr).
lndícios de corü€rciôlizaç-io iÍÍ%ular de cÍÉdilos no siíenr DOF conststados por meio da q!ális€ dos relatórios de atividsdes,
âcompãúam€nto do sislcÍna DOF, ÍtonitoÍsmento remolo ou de vistoriaJÍiscalüâçto podem acâIretsÍ no bl(queio do DOF e r
suspcnsáo ds AUTEX.
A s8lda d€ mrtéía pÍima do êmpreendimento cujo úanspoíe seja considerádo cconômica ou logisticlmenle inviável devení ser
devidrmenle justiÍicada.
ConíiÍmados os indÍcios de com€rcialização irÍegular dc cÍéditos no sistems DOF s€ú pÍoceiido a Susp€nsão e./oü clrcelametrto
ds Licança de Op€ração . LO e Ícspcdiva AUTEX.
Rerlizâr a manutençro da estrad! priocipal dâ UPF, mântcndo-a Eafegável até s vislori! És-€xploÍatória.
Sinalizs, com placas e Ínart€r pÍc6orvsda e liwe de exploreÉo, umr faixa de vegctrção de Ío mínimo 150 (cento e cinquentr)
m€tros enlÍc a pÍopriedlde e qüalquer Unidâde de ConscÍvaçào e/ou Tena Indlgena.
O detentoÍ, o exploradoÍ ,loI€stsl e o r€spoDúvcl lecnico do PMFSPOE, eslào sujcitos às satrçô€s administrrtivls na medida de
sua culpabilidâde.
Atendd âs solicitsções resultmtes da ânális€ do C&drstÍo Ambiental RuÉl - CAR do imóvel.
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milson Souto C. Junior
Ge no exercício da Diretoria Técnica

Av. MaÍio Ypiranga Montgiro, 3280 - PaÍque 10 de Novembro
FoÍÊt (921212?-6721 I 2123ô731 I 2123477A
Mânâus - AM - CEP: 69.05O-O«)
web: www.ipâam.am.gov.br
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LrcENÇA DE OPERAÇÃO - L.O. Nc 21512022 fls 02

O INSTTTUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM,
no uso das atribuições qüe lhe confere a Lei ne 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a

sente Li ue autonza a:

DADOS DE EXPLORÂ LUME TIMADO

Atencão:

Estr licençs é composta dc Jl .cstriçôes e/ou condições constrntes ro veBo, cujo río
cumprimento/rtcodimento sujeitsrá s sua invâlidação e/ou as pen{lidedes pÍevistas em norm!s.
Estr lic.nçr nno comprovr nem substitui o docümento de propriedade, de posse ou de domlnio do
imóvel.
Ests licença devc perma[ccer na locrlizrçIo da rtividsde e exposta de forms visívcl (frcnte e verso).

Manaus-AM, 0 z OM

VERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

.lrli"oo ru"".o. vfuç de souza
Diretor Pt6r*nte

IPAAM

Dêtentor: Luiz Antônio Calegari

CEP:
Endereço para correspondência: Av. Valtemir Cezário, n" 807, Vila V,
Porto Alegre - AC
Resistro no IPAAM: 0601.3406 Processo n' : 98021 2022-56

Nome científico Volume (m3) N/AItem Nome Vulgâr
622.0262 146I Abiurana-vermelha Pouleria Euianensis

Amarelão Á sDido sDerma Dan ifol ium 8t.7ó25 212

3 Angelim Hy n e no I o b iun hele rocarpun I15,4345 l6
at4,022 t104 Angico Cassia lasiroso

5 Bíeu Prolium araguense I18,943 t 56

2432.3426 4076 Castanhamna Lecylhts pisonit
Catuaba T h \. r so d iu ít sc ho fi bu rgki ãn u n E6.1111 2t1

59E.346 2358 Caucho Castillo ulei
7t2.El31 172I Cedro-rosa

101t0 Cercjeirâ Ámburana acre@rd 492,4495
'ferminqlia aú@onica 4!1.7t07 lllCinz. iro

869.621ó 108t2 Copaiba-iacaré Eperua oleiíero
Dipt.ryx odorala 7453.2209 7181l Cumaru-feno

218l1 Carâpa 2079.9431
126.4973 138l5 Cuariuba

ló Cüarib€iro Phyllocorpus edelii 660.5998 46

13.0M9 2t7 lpé Tabebtia capilata
l8 Ipê-amârelo Tobebuta seüatifolia 469,1415 t22

Hynetaea oblonPiíolia 319.3783 8l19 Jutai

20 Maçarandüba | 817.t008 143

471.5E69 t202t Maparaiuba Malilkoru paruensis

22 MaÉcatiara Ástrontun leco0tet 562.39 t4 ll8
t4.099ó .+23 MâÍ!pâ

21 Mulalur0 C alycophy I I un spruceanun 662.4E62 99

24.1239 525 Orelhs-de-macâco E nle ro lo b i um schom büígldi
26 Pinho-cuiabâno Sch iro lob iun anazon ic um t 61.5291 38

251.9094 5621 Pirânâúbâ

Sumaúma 866.8297 t32
29 Sumaúmâ-branca Ceiba penurrdra 3270.4 4 209

l0 Tamarinda DMlium suionense 129,3551 29
3t Tanibuca Terninolia lanibouaa I 16.43 t9 l5

Tauari Colratot i puianensis ' 195.7288 t932

TOTÂI. 27.t03.7075 lltl

Ir3üuto d! Pro$o,f Dhíel
doÁ.úrrooas


