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I VERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

LICENÇA DE OPERAÇAO - L.O. No 24212022

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

presente Licença que autoriza a:

DADOS DO IMÓVEL/MANEJO FLORESTAL

Manaus-AM,
09 M

Juliano MaRosa Ma Oliveira Geisller
Di Técnica

Av. Mario Ypiranga MonteiÍo, 3280 - Perquê 10 de NovembÍo
Fonet l92l2123{721 I 212?Â73't I 212J-6774
Manaus -AM - CEP: 69.050-030
wêb: www.ipaam.am.govbr

de Souza
te

IPAAM

DetentoT: S F INDUSTRIA DE MADEIRA SUSTENTAVEL DA AMAZONIA LTDA

Endereço para correspondência: Margem Direita da BR 174, km
152. Ramal Terra Santa, km 4, Zona Rural, Presidente Figueiredo- AM.

CEP:

CNPJ/CPF: I 4.5 I 6.4461000 I -88 Inscrição Estadual: 04.236.439 -6

Fone: (92) 99164-7687 e-mail: trevisanfl orestal@gmail.com

Resistro no IPAAM: l0l 7.3406 Processo n"r 091I /2021-27

Recibo SINAFLOR PMFS: 21318806 Recibo SINAFLOR POE: 213 I 8807

Atividade: PMFS de Maior lmpacto 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 0l de 284,86 hectares, cujo
volume a ser explorado é de 6.330,9ó m' de madeira em tora e 6.330,93 ST de lenha.

Pot. / Poluidor/Degradador: Pequeno Porte: Médio Validade: 02 anos

Responsável Técnico pela Elaboração:
(AM202203 121 18 (chave: b9Ax7).

Engenheiro Florestal Erico Femando Trevisan

Responsável Técnico pels Execução:
(A}{202203 121 l 8 (chave: b9Ax7).

Engenheiro Florostal Erico Fernando Trevisan

Proprietário do imóvel: Leonardo Brandão de Souza

CPF/CNPJ: 910.006.452-15 cAR: AM- I 30353 6-21C27 E4 | 663 A44D0957 88337 2F93F7 96
Município: Presidente Figueiredo/AM
Locâlizâção: Margem Direita da BR 174, KM 152 - Divisa com Fazenda Cristo Rei II
Denominação do imóvel: Fazenda Cristo Rei Ill
Registro Imóvel: Registro de Imóvel no CaÍório de Notas e Registros hiblicos {omarca de PÍesidente

Figueiredo AM, MatrÍcula n'2.277, Liwo D" 2-K, Folhas 097, de 09 de março de 2021

Coordenâdas geográíicss de referêtrcia dz UPF (Dqlum SIRGÁS 2000):01'41' 47,88" S e 60'05' 10.99* w
Frea da Propriedsde (ha): 3.036,50 Área da Unidade de Produção Florestal - UPF 0l (ha):284,86

Ãiea de Reserva Legal - ARL (ha):
2.592,62

Área de Efetiva Exploração Florestâl - AEEF (hâ): 255,24

Área de Manejo Florestal - AMF (hâ):
2.765.50

Intensidâde de Colheita (m3/ha): 24.80

Volume de Madeirr Autorizado (m3):

6.330,96
Ciclo de corte (Anos):30

Volume de Lenha Autorizedo (ST):
6.330,96

Número de Espécies a colher: I I

Diretor
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RESTRIÇÕES E/OU CONDIÇÕES DE VALIDADE DESTA LICENÇA - LO N" 24212022
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o pedido de Iicencirmento a â resp€ctivâ concessâo da mesma, só teá validade quando publicadr Diário Oliciâl do Estado,
p€riódico regiotrll local ou local de grande ciÍculsção, em meio eleÍônico de comunicrção mantido pelo IPAAM, ou úos murais
dâs PÍefeituÍEs e Câmâras Municipáis, confoÍmo aÍ.24, da Loi n'.3.7t5 de 24 dejulho dc 20121

Id€ntificar a árca do cmpÍeendim€nto com placa, confonne modelo IPAÁM:
A solicitaÉo ala renovação d! Lic€nça Ambiental deverá ser Íequerida nurn pmzo minimo de 120 dias, antos do vencimento,
conform€ aí.23. dâ tei n".3.785 d€ 24 dejulho dê 2012;
A pÍesente Licença esú sendo concedids com base nas informaçõ€s constantes no procerso no. 091l/2021-27.
À pÍesente Licença está sendo concedidr com base nss informações constantes no processo fisico ê nâs peçâs tecúicas csdastrados
NO STNAFLOR.
Toda e quâlqueÍ modificação introduzids no pÍojeto aús a emissão da Licença poderá implicsr ü suâ automáúicâ invslidsÉo,
devendo seÍ solicitada novs Licançs, com ônus parÀ o inieÍesÍúo-
Esta Licênçâ é válida apems pür a lerliz!ção, atividad€ ê finalidade constrnte ú mesmâ, devendo o interessâdo comünic8r ao
IPAÁM qustrdo houveÍ mudsnç8 de qualquer um dêstcs itens-
Esta Licença não dispeDss e n€m substilui nenhum documento €xigido pela L€gislação FedcràI, Estrdual e Municipql.
Mart€Í iDtegrrl as Ar€as d€ Pres€rv8çao P€rmsnente - ÁPP, ficando autorüádas someote iotervcnçôes, pala fins de consEução de
ponies e bueios confome pÍevislo no PMFS/POE.
Fics ptoibido o corte da C&stanh€ira (BeÍtholletia excelsa) e da Serin8üeiÍa (Hevea spp.) confoÍme estâbelece o Decreto Federâl
no 5.975/06 e da Andiroba (Carsps guianensis: Campa pâraense) e Copôlba (Copaiferâ trapezifolia h8ynet Copaifera Íeticulata;
Copsifers multijuga), de ecordo com o Decreto Estsdual no 25.0,14105.

CumpriÍ com as medidas d€ minimizsçâo dos impactos descriios no PÍojeto de Manejo Florestal âpres€lltâdo â este Instituto.
Esta licença aütoriza a extraçào das 6spécics e volumetria nelâ listâdâs, peÍmitindo o inicio dâ exploraçeo.
Após a emissão da AUTEX e posterior dcêl8roç3o de coÍte no SINAFLOR, ficá p€Ímitido I emissão de DOFS.
Fica pÍoibida I enÍada em pÍopÍiedâde de teÍceiros e o desmate sob quâlqueÍ juíificátiva sem aulorização dos mesmos e do
órgão ambiental competente.
E prcibida a explorêção (cone, arrastc c transporte na íoresla) nos peÍiodos deÍinidos pelo IPAAM de acordo coÍn a PoÍtaÍia
IPAAM N" 176109, podendo seÍ peÍmitido o transpoíe de madeim constatlte cm Declúação de Coíe e devidahente estocada no
pátio de EEnsboÍdo desde que comprov8do poÍ meio de Relatório de Atividades-
Afixar e maoteÍ, junlo aos tocos drs áEorcs explomdâs, plaquetss com â num€Íação da áryore coÍÍrspondente.
E obrigrdo o cantrole dr origem floÍeslsl poÍ meio de nsúEarDelto ds madeiÍ! colhidâ desde a sur locâlüação ne ílorcst! até o
seu locsl de desdobmmento.
As toras em tÉtio deveÍio 6tâl devidrmcnte identificsdas (aumerÀção da áúvore e identificação da tora/secção coÍÍespondente)
poÍ mêio de plâquerôs ou qualqucÍ outÍo mlterisl que garsrta a peÍmsn&rciâ do rcgistÍo âté a coÍclusão do úanspone pam o
destino final.
MânIer atuâlizâdâs as hb€lâs de roman€io, spresentsndo-as aos óÍgãos ambientsis competentes durante as viíorias técnicas e

fiscalizrções.
Dev€rão coDstsr no romaneio das toias, no minimo, nomc vulgar, espccie, número dE tora,/s€çeo, medição em cruz das poDtas.

8

I

10.

IL
12.
13.

14.

l5

ló.
l1

t8.

l9

20.

Placa Torrs Nome ti DI D2 D3 D4 C Data de Armste Datâ de
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data de arraste e data de Íe

DeveÍeo, obrigatoriamente, acompanhaÍ o tÍanspoíe das toras, o DOF, Nota Fiscal e o romaneio paÍa confeÉnciâ pelo
destinatário, bem como de equipes de fiacalizrçeo.
AprEsentar relrtórios paÍciâis de âlividsde pars monitoÍamento/acompaúâmento dâs atividades de exploração florGslal
desenvolvidas na UPF, semestmlmcote r partir da libeÍaçao da Licança d€ Opeoçào, assinado pelo Íesponsável técnico do
pÍojáo, coDfoÍme Termo de RefeÉncia modelo ÍPAAM.
ApresentâÍ Relrtório Final dâs Atividadas, em sté 60lsesseíta) dias aÉs o vencimento desta licenç5, conforme TeÍmo de
Reffitlcia Modelo IPAAM.
Os Relsrórios de Atividrdcs devc,ao cstar acompsnhados de Íomancio em planilha Excel, com memóriã de cálculo em arquivo
(.xls), maps dss esEadss e Étios abeíos êm formsto (.shp) e caís imatem de sâtélite (arullizadâ).
Indicios de comercializaçlo irÍagülaa de cÍéditos no sistenâ DOF constatrdos poÍ mêio da rnólise dos relatórios de atividades,
ãcomponharnento do sisiems DOF, monitorsmento rEmoto ou de vistoriadfisc{lizrçào podem acaÍretrr no bloqueio do DOf e a

süsp.flsáo da AUTEX.
Â saida de nstéria prima do cmpÍeendimeíto cujo transporte seja consid€mdo econômica ou lotisticâmeÍte inviável deveni sêt
devidamentc justifi cada.
Con§Ímrdos os indÍcios dc comercisliz&ção iÍÍegulor de céditos no sistema DOF s€rá procedido â Suspcnsâo e/ou cancelamento
ds LiceDÉ de Op€ração - LO e Íesp€ctiva ÂUTEX.
Realiz!Í a Ínanutetrçâo da 6tr6da pÍincipal dâ UPF, msntendo-â tr fegável até 8 vistori. pós-explootória.
SinalizaÍ com placas e manteÍ pÍ€servada e livÍe de exploração, uma faixa dê vegetaçÀo de no mlnimo 150 (canto e cinqüeÍltr)
metÍos entle a propricdade € qualquer Uíidade de Consêrvação e./ou Tqna Indlgena.
O dsteÍtor, o exploÍàdor ÍloÍestal e o rcsponsável técnico do PMFS/POE, estão sujeilos às sançôes rdminisfativâs na medida de
sua culpabilidsde.
At€nder as solicitaçô€s Íesult ntes da snílise do CadasEo Ambiental Rurel - CAR do imóvel.
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

LrcENÇA DE OPERAÇÃO -L.O. No 24212022 fls.02

o INSTITUTO »r enornçÃo 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 a.utoriza a:

Manaus-AM,
AGAM

Rosa Ma liveira Geisller
Di Técnica

Av. MaÍio Ypkanga Montêiro, 3280 - Parque 10 de NovembÍo
Fonet (92\ 2123-6721 I 21234731 I 21234778
Manaus - AM - CEP: 69.050{30
web: www-ipâam.am,gov,br

.tuliano Marcos nffi" o" ,rr,
Direr€ffiitente

IPAAIVI

DetEntoT: S F INDUSTRIA DE MADEIRA SUSTENTAVEL DA AMAZONIA LTDA

Endereço para correspondência: Margem Direita da BR 174, km
152, Ramal Terra Santa, km 4, Zonâ Rural, Presidente Figueiredo- AM.

CNP.I/CPF: I 4.5 I 6.4461000I -88 Inscrição Estadual: 04.23 6.439 -6

Fone: (92) 99164-7687 e-mail: trevisanfl orestal@gmail.com
Registro no IPAÂM: 1017.3406 Processo n" t 09 I 1 /2021 -27

Recibo SINAFLOR PMFS: 21318806 Recibo SINAFLOR POE: 21318807

Nome Vulgâr Volume (m3) N/A

I Angelim-amargoso Vataireo gtianensis 305,065 48

2 Angelim-pedra Hymenolobium petraeum 361,335 49

3 Angelim-vermelho Dinizia excelsa 982,926

BÍeu Protium robuslum 703,91 I 136

5 Cedriúo Scleronema micranthum 961,5'73

6 Cedromara C e dr el inga c qt eniform is 242,55 9

7 Cumaru Dipteryx odoraía 158,066

8 Cupiúba Goupia glabra 7 41 ,448 137

9 Ipê Tabebuia serratifolio 105,596 13

l0 Manilkara huberi 1143,263 148

ll Tauari Courqlqri guiqnensis 625,252 I t6

TOTAL 6330.985 976

Irst firto de Prdeçáo Ambt€rÍàr
do ÁÍràr.nà!

DADOS DE f, XPLORAÇÃO/VOLUME (ESTIMADO)

Atencâo:

. Esta licença é compostâ de 3l restrições e/ou coldições constantes no verso, cujo não
cumprimento/atendimento sujeitará a sua invrlidação e/ou as penalidades previstas em normas.

. Esta liceíçâ não comprova nem substitui o documcnto de propriedade, de posse ou de domídio do
inóvel.

. Esta licença deve permanecer na localização da atividade e êxpostÀ de formâ visível (fÍente e verso),
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CEP:

Item Nome científico
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Maçaranduba


