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LrcENÇA DE OPERAÇÃO - L.O. No 642118-01

O INSTITUTO DE PROTEÇAO AMBIENTAL DO AMAZONAS _ IPAAM,
no uso das atribuições que lhe confere a Lei nq 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a

te Li ue autoriza a:

DADOS DO IMÓVEL/MANEJO FLORESTAL

Renovação.da Licença de Operação - L.0. conceüda com base na Decisâo Judicial
corstante no processo 070129ó-59.2022.8.04.0001

Manaus-AM, sAGOM

milson Souto C. Junior
Ge

Av Mario Ypiranga Monteiro, 3280 - Parqus l0 do Novêmbro
Fone. (9212123ô721 I 21234731 I 21234779
Mânaus - AM - CEP: 69.050-030
web: www.ipaam.âm.govbr

André Luís N Ch
rcício da Presidência

IPAAM

Detentor: Solange Bernardina Pereira

CEP:Endereço para correspondência: Ramal do Pito Aceso, Gleba M-2, Lote
ó9-A, Zona Rural, Novo Aripuanã-AM

CNPJ/CPF: 7 7 t.7 00.082-20 Inscriçâo Estadual:

Fone: (92) 99164-7687 e-mail: trevisanfl orestal@gmail.com
Processo t" : 23 64 D02l -l 4Registro no IPAÂM: 0704.3406
Recibo SINAFLOR POE: 2l 3 | 8948Recibo SINAFLOR PMFS: 21318947

Atividade: PMFS de Maior Impacto de Colheitâ

Finalidade: Autorizar a exploração florestal através de um Plano de Manejo Florestal
Sustentável dê Maior lmpacto de Colheita em uma Unidade de Produção Florestal - UPF de
566,08 hectares, cujo volume a ser explorado e de 13.159,í377 m" de madeira em tora.

Pot, / Poluidor/Degradador: Pequeno Poúe: Grande Validade: 02 Anos

Responsável Técnico pela Elaboraçâo: Eng'. Florestal Erico Femando Trevisan, CREA 13658-

D/AM (ART - 4M20220328953 (chave: wCAA I )
Responsável Técnico pela Execução: Eng". Florestal co Fernando Trevisan, CREA - 13658-D/AM
ART - AM20220328953 chave: wCAA I

Proprietário do imóvel: Solange Bernardina Pereira

CPF/CN PJ: I 7 1.7 00.082-20
CAR:
AM- I 303304-6845.E487.940E.4738.943 4.886 4.3247.1 5CE

Municipio: Novo Aripuanã-AM
Locâlizaçâo: Ramal do Pito Aceso, Gleba M-2, Lote 69-4, Zona Rural, Novo AripuaníAM
Denominaçâo do imóvel: Lote 69-A
Registro lmóvel:
Coordenadas geográficâs de referêncià ds UPF (Daíum SIRGÁS 2000\:8" l2'48,40. S e 6l' 22' 9,02" w
Area da Propriedade (ha): 604,63
Área de Reserva Legal - ARL (ha):483.70

Area dâ Unidade d€ Prodüçáo Florestsl - UPF (hâ):566,08
Area de Efetivâ Exploração Florestal - AEEF (ha): 526.66

Area de Mânejo Florestâl - AMF (ha):
604.63

lntensidade de Colheita (mYha): 24.99

Yolume de Madeirâ Autorizado (mr):
13. r 59,137

Ciclo de corae (Anos): 30

Volume de Lenha Autorizado (ST): -- Número de Espécies a colher:25
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RESTRIÇÔES E/OU CONDIÇÕES DE VALIDADE DESTA LICENÇA - LO N'642/18-01
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O pedido de lice[ciemenlo e I resp€.liva concessão ds mesms, só teni vrlidad€ quaido publicadâ DiáÍio Oficial do Estsdo,
periódico tegioÍêl locsl ou local dc Srande circulaçAo, em msio elednico de comuniçsçâo mslrtiao p€lo IPAÁM. ou tros murais
das PÍÊfeitnÍas e Câmar8s Municipâis, conforme aÍ.24, da Lei n".3.7t5 de 24 dcjulho de 2012;
lddtificár a áreâ do empr€endimento com plscr, confoníe modelo IPAÁM;
A solicitação da Íenovação da Liccnça Ambieítil deveá scÍ Íequerida num pmzo mínimo de 120 dias, antes do vencimeÍto,
confo]me atÍ-23, dr Lein".3.7t5 dc 24 dejulho de 2012;
À pÍêsctrte Licaça esú s€ndo concedida com base nas infoÍmaçôês constarres no paoccsso no. 23ó412021-14.
A pÍesente Licença esú sendo conc€dida com bsse nas infoÍmsçôcs constânte§ no procc§so flsico e nes p€ças técnicas câdas$adas
NO SNÁFLOR.
Tod.a e qualquct modificrçeo hrodurida no projelo ãpós a emissão da Licerrco poderá implic!Í na sur autonúico invdidâção,
devendo s€I solicitads novs Licençs, com ônus prÍa o úteressâdo.
Ests Licerlça é válid! apenas para a localizaçao, atividsde e finalidade constrnte ns mcsma, dav.Ildo o iÍtercsssdo comunicar ao
IPAAM qusido hoüveÍ mudânça dc qualqu6 üm destes iteís.
Ests Lic€rsâ não dispensa e nem subslitui nenhum documento exigido pela Lcgislsçao FedcÍal, Estadual c Muaicipal.
MâhteÍ intcgral as ArEas de PÍçsêrvâçio PêÍmanente - ÂPP, ficando autorizadas somenle inleÍvençôes, paia fins de coDstÍuçào de
pontes e bueiros confoÍrne previsto no PMFS/POE.
Fica proibido o coíe ds Crstanhcirâ (Berrholletia excclsa) e de Seringueirs (Hev€a spp.) confoÍmc estatrcleco o Decreto Federal
n" 5.975/0ó e dâ ArdiÍoba (CâEps gui8nensis; Campa paÍaeise) e Copsibq (Copâifcra trapezifoli! hayüe; Copaifen reticulats;
Copaifera mültijug!), de rcordo com o Decrclo Estadual no 25.044/05.
Cumprir com as medidrs da minimização dos impaclos descritos no Projeto de Mrnejo Florestal apreseítrdo a este Instituto.
Esla licença autoriza a extração dà! espécies e volumefia nela listadas, permitindo o inlcio da exploÍâçào.
Após e emisseo da AUTEX e posteÍior declaiação dê coíe no SINAFLO& fica permitido a emissâo dc DOF§.
Ficâ proibida s entrâds em propriedâde dê terceiÍos e o desmaE sob qualquer justi ficotiva sem autotizsção dos úesmos e do
órgeo aDbiental compete c.
E pmibid! a explomçào (coÍte, aÍraste c transporle na floresta) nos p€riodos defilidos p€lo lPÁÁM d€ acardo com a Poíaria
TPAAM N" 176109, podendo s€Í pcÍmitido o transpoÍte de madeira constsnte em DeclaIaçeo de Cone e dcvidârDerte êstocsds no
pálio de tÍE lsbordo desde quê comprcrado por meio dc Relalório dc Átividadcs.
Afixar e mantcÍ, junto los tocos das árvoÍes exploÍadas, plaquetas com a num€rrçeo dr áÍvoÍe coÍre§pondente.
E obÍit do o coírEole da oÍi8em íloÍ€std por meio de rsstreame to da madeiÍa colhids dÊsde s sua locdização Dr floresta até o
seu local de desdobraÍrcnto.
As torâs à Étio deveÍeo eslrr devidâmente identificsdas (numeraçâo d.a áÍvoÍ€ e identificrçlo da torrs€c{ão corÍespondeote)
poÍ mêio d. plaquetas ou quelquer outÍo material qíe 8anntâ a pêamúàcir do ÍagisEo sté a coÍclusão do úanspone paÍa o
d€stino final.
Máíter alualiud.s as labelss de romaneio, apaEsentândc.ls aos óÍgáos rmbieatris competentcs durúte as vistorils técnicas e
fiscalizrçôes.
DeveÍio constú no romrneio d8s loms. no mlnimo, nome wlgar, espécie. nüúero ds tora./s€ção, mediçào em cruz dâs pontas,

ll
t2
t3
l4

l5

ló
t1

I8

t9

20

l)laca T Nome Vu DI D2 D3 D4 Data deData de Armste
2t.

22.

24.

25.

26.

27.

2t.
29.

30.

volume metodo data de arraste e data de

Dev€Íeo, obrigoloriatneilc, tcomp&rhaÍ o trsíspoíe dâs tom!, o DOF, Nots Fisaâl e o Íomâneio pãÍa confeÉncia pelo
destinatário, bem como de e4uipes d€ fiscrli?lçâo.
Apresentâr relatórios paÍciris de atividâde parâ monitoramento/acompanhamento das rtividades de exploração floÍÊstal
desávolvidas na UPF, semestlalm€nte ! paíir dr libêÍação da Licençâ de OperaçÀo, assiíôdo pelo Íesponsável técnico do
pÍojsto, confoÍme Termo de RcfcÍência modelo IPAAM.
Apresctrtü ReLrório Fitr8l das Álividâd€s, em âté 60 (sess€ntr) diss âpós o veacimeÍto destr licençâ, coíforme T€rmo de
RcfeÍercia Modelo IPAAM.
Os Relatórios d€ Arividadcs deveÍtro çslsI acomparhâdos de Íomatreio em plsnilha Excel, com ÍnemóÍis de cálculo cm arquivo
(.xls), mlpa dâs estrld.§ e Étios âbenos cin fo.mato (.shp) e cârls irnageú dc satélitc (.tu8lizsd.).
lrdlcios de clmercializsçâo irreSular de cÍéditos no sistema DOF consLtrdos por meio ds anális€ dos relatórios de atividsdes,
acomparhsmeíto do siíenú DOF. monitorâmelto remoto ou dc vistoÍisífiscôlizsçlo podem acÁiÍelaÍ no bloqueio do DOF e a
suspen§ào da AUTEX.
A sxida dc Ímréria prima do cmpreendimento cujo tarnsporte s€ja crnsidd-âdo econômica ou logisticmente inviável deverá s€r
devidamente jü$ifi cada.
Confirmâdos os indicios de comcÍciâlizaçào irÍegulü de cÍéditos no sistemâ DOF será pÍoce-dido a Suspcnseo e"/ou cancelsmento
da Licença de Operação - LO e Íespeclivs ÁLITEX.
RedizaÍ a Ína[utençâo da estrads principal ds UPF, ÍÍrá.nteDdo-a trafeg,ivel até s vistoria Éstxplorrtória.
Sinali?rr çom plscas e msntêr preservoda c livre de exploração, üma faixs de vegetâção de ro mlnimo 150 (c€nto e cinquenta)
meios entrE a propriedade e qualquer Unidede dc Conservaçâo e./ou TerÍa Indlgcna.
O detenÍor, o explomdoÍ Ílorest l e o íesponsável técnico do PMFS/POE, esúo sujêitos às sanções administraiivas na Dedidâ de
sua culpabilidade.
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

LrcENÇA DE OPERAÇÃO - L.O. No 642n8-01 fls. 02

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

eLi ue autoriza a:

DADOS DE EXPLORA O/VOLUME ESTIMADO

Renovação da Licença de Operação - L.O. concedida com base na Decisão Judicial
constante no processo 0701296-59.2022.8.04.0001
Estr licençr é composta de 30 restrições e/ou cotrdições cotrstantcs tro verso! cujo nlo
cumprimetrto/rt€ndimetrto sujeitrrá r sus invslidrção e/oü as pen8lidrdes prevfutrs €m Dormrs.
Est, liccnçr trIo comprovr trem substitui o documento de propriedrde, de posse ou de domínio do
imóvel,
Estt licença dcvc permlrecer ra localizlçío ds stivid.de e exposlr de formâ visível (frente € verso).

Manaus-AM. 0 5AG0 Úa

milson Souto C. Junior
no exercício da Diretoria Técnica

Av Mario Ypiranga Montairo, 3280 - Parquo l0 d6 Nov€mb,ro
Fone: (92\ 2123â721 I 2123-ô731 12123-6774
Manaus -AM - CEP: 69.050-030
wob: www.ipaam.am.govbr

André Luís ros Chuvas
io da Presidência

IPAAM

Detentor: Solange Bernardina Pereira

Endereço para corrcspondência: Ramal do Pito Aceso, Gleba M-2, Lote
69-A, Zona Rural, Novo Aripuanã-AM

CEP:

CNPJ/CPF: 7 7 1.1 00.082-20

Registro no IPAAM: 0704.3406 Processo n' : 236412021-14

Nome vulgar \ome Cientifico Vol./m3
309.25 t6Angelim Llymenolobium pulcherrimum Ducke

Angelim vermelho Dinizia excelsâ Ducke 2.385.13 170

Vatairea s€ricea Ducke 219,54 18Angelim-âmargoso
Aneelim-Dedra I lymcnolobium petracum Duckc 33't,20 42

Cedrelinga catenaeformis Ducke 143.61 28Cedrilho
CoDâiba-iacaré Eperua oleifera Ducke 725,43 125

Diptenx trifoliata Ducke 188.44 39Cumaru-ferro
Cumaru-rosa Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. 171,82

Goupia slabra Aubl. 385.30 70Cupiuba
Fâva amÀrgosa Vataireopsis speciosa Ducke 274.36 68

913.28 6lGarâpeirâ Apuleia molaris Spruce ex Benth.
Guâriuba Clarisia racemosa Ruiz & Pav 303,l2 84

369.3 | 38lpê Tabebuia serratifolia (Vúl) Nichols
5It{u bâ Mezilaurus lindaviana Schwacke & Mez 33.76

Hymenaea Darvifolia Hub€r r.0t5,74 i2Jatobá
11JequitibÁ Allantoma lineata (Mart. ex O.Berg) Miers 692.76

Louro Dreto Ocotea fiasrantissima Ducke 141.42 12
204.',] I 33Maçaranduba Marilkam huberi (Ducke) Chevalier

MuiÍâcâtiâra Astronium lecointei Duckc t.568_,1I 208

29It.96 62Orelha de macrco Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth
Ro\in ho Peltosyne catinsae Ducke 238.58 55

41.20 9Sucúpire amârela Boudichia nitida Spruce

SucuDirâ oreta DiplotÍopis purpuea (Rich.) Amshoff 137.65 36

Couratari guianensis Aubl. 1.261.24 143Tauâri
Tâuâricârvão Eschweilcra coriacea (DC.) S.A.Mori ?98.90 23

TotalGeral t 3.159.1.í 1.612
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Inscrição Estadual:


