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milson Souto C. Junior
Gere , no exercicio da Diretoria Técnica

Av. Mario Ypiranga Mont€iro, 3280 - PaÍque 10 de Novsmbro
Fonet (92\ 2123$721 I 2123-6731 I 2123-6778
Manaus - AM - CEP: 69.050{30
wêb: www.ipaam.am,gov,br
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

LICENÇA DE OPERAÇÃO - L.O. No 22312022

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

resente Licen ue autoriza a:

DADOS DO IMOVEL/MANEJO FLORESTAL

Manaus-AM,
0 AGAfrn

rcício da Presidência

IPAAM

CEP:Endereço para correspondência: Rua Sobral, s/n', Distrito Nova
Califórnia, Porto Velho-RO

Inscrição Estâdual:CNPJ/CPF: 1 83.492.772-20

e-meil: rafaelbiavatti@hotmail. comFone: (69) 98410-í 159
Processo n' : 38021 2022- 42Resistro no IPAAM: 0603.3406
Recibo SINAFLOR POE: 213'15109Recibo SINAFLOR PMFS: 21300990

Atividade: PMFS de Maior Impacto de Colheita

Finalidade: Autorizar a exploração florestal através de um Plano de Manejo Florestal
Sustentável de Maior lmpacto de Colheita em uma Unidade de Produção Florestal - UPF-4 de
549,03 hectares, cujo volumê a ser explorado é de 11.724,25 m" de madeira em tora.

Porte: GrandePot. / Poluidor/Degradador: Médio

Responsável Técnico pele Elaboraçlo: Engo. Florestal José Ferreira França- RNP 9301 D/AM - ART
N'AM20210286425 chave ZC1 42
Responsável Técnico pela Execuçâo: Engo. Florestal Cássio Vacrro - RNP 7252 D/RO - ART N"
4M2021028453 I chave w8y9D

l: ANTONIO LUIZ BIAVATTIProprietário do imóve
CPF/CNPJ: 183.492.7'12-20 CAR: AM I 30240548025042CCC845499 l2EC3Dó3D3F02CD

Município: Lábrea
Localização: Ramal Mendes Junior, Km 08, Sentido Rio Branco-Porto Velho - Lábrea./AM

Denominâção do imóvel: Fazenda Beleza

Registro lmóvel: Certidão de lnteiro Teor - I .686. Livro: 2-G, Fls: 052 de 0l .10.1993, Cartório de Registro
de Imóveis l" OÍicio de Lábrea - Amazonas

Coordenadas geográficâs de referência da UPF (Datum SIRGAS 2000)t -09' 43' 15.18" S e -66. 45', 03.73" W
Área da Propriedade (ha): 5.616,28 Área da Unidade de Produção Florestal - UPF 4 (ha): 549,03

Area de Reserva Legal - ARL (ha): 4.492,77 Área de Efetiva Exploração Florestal - AEEF (ha): 484.22

Area de Manejo Florestal - AMF (ha):
2.949,6407

lntensidâde de Colheita (m3/ha): 24,21

Voluoe de Madeira Autorizado (m!):
t1.724,25

Ciclo de corte (Anos): 28

Volume de Lenha Autorizado (ST): -- Número de Espécies a colher:26
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Detentor: Antônio Luiz Biavatti

Validade: 02 Anos



RESTRIÇÔES E/OU CONDIÇOES DE VALIDADE DESTA LICENÇA_LON" 22312022

l. O pedido de liccnciamento e a Íêspectiva concessãô da mesmq só leni vâlidEde quando publicsdâ DiáÍio Oficial do Estsdo,
periodico Ícgionâl local ou local de gÍande circulaçào, em meio elettnico de comunicâção m0ntido p€lo IPAAM, ou nos mumis
drs Pref.itulr! e Câtlllras Municipais, confoÍme aÍ.24, d! t i n'.3.785 de 24 dejulho de 2012;

2. IdeútificaÍ â árca do cmpÍEeídiÍnento com plscs, confoÍmc mod€lo IPAAM;
3. A solicita{âo d! renovaçeo dr Licença Ambietrtâl dcvêrá seÍ Íequerida llum pÍszo mííimo dc 120 dies, artes do vencimento,

conforÍrc aÍ1.23, dr Lri no.3.7t5 de 24 de julho de 2012;
4. A presaDte Licençâ esÉ seÍdo coÍcêdida coln base nas informaçôes constâ[tes no pÍocêsso n".3§2120t242.
5. A prese[lc Liccnça está seÍdo concedidâ com blse nás informações constantes no píoc€sso Ílsico e nls pêçss tecdcas cadsstradas

NO SINAFLOR.
6. Toda e qudqueÍ modificaçâo inúoduzida no prcjeto após 8 emisseo da Licença podcd implicâÍ na sur autoftátiôa invalidsçào,

devendo ser solicitada novs Licença, çom ônus pam o intercssado.
7. Esta Licençâ é válida âp€nas prrÀ a locálizsçào, atividsd€ e finslidade constante na mesnrs, devendo o intcÍ€sssdo comunicsr ao

IPAÁM qu$do houv.r mudança de quslquer um dêst€s iteís.
8. Est Licença nào disp€nsa e nem substitui nerhum d@umcnto exigido pela lagislaçto FcdeÍal, Estldual e Municipal.
9. Ma.nteÍ integnl Lr AÍÊas de Píesenação PeÍmanetlte - APP, ficsrdo autorizrdss someÍte intervençôes, pala fios de consüuçào de

ponles e bueiros conforme pÍevisto ío PMFS/POE.
10. Fica prcibido o coÍte d! Cssta eira (BeÍthollelir excelsa) € da Scriígucira (Hevea spp.) conformc estabelcce o DecÍÊto Federsl

no 5.975/0ó c da AndiÍobs (Car8p6 guirnensis; Carapa poraense) e Copaiba (Copâifcrô tr.p.zifolia haFe; Copdife.! ríiculata:
Copaifen multijuga), de acoÍdo com o Decreto Estrdud n'25.&4/05.

I l. Cumprü com rs mcdidas de miDimizaçâo dos impectos descritos no Projeto de Manejo FloÍestll aprcs€ntrdo a €3tÊ ltrstiluto-
12. Esta liçença aulorizr ! exú!ção das espécies e volumctria nch listádâs, peÍmitindo o iDicio da explorrçeo.
13. Após a cmissão da AU'IEX e posterioÍ dêclaração de coíe no SINAFLOR, fic! pcÍmitido a emissào de DOFS.
14. Fica paoibidr s anfad! rm pÍoprioddde dc teÍceiros e o dcsmate sob quslquer juíificstiva s€m autoriz çãodos ftesmos e do

órgao âmbiantâl comp€tênte.
15. E pÍoibida a erÇloração (coÍte, âIrâst€ e transporte na floÍcsta) nos periodos definidos pelo IPAAM do acordo com a Portaria

IPAAM N" 176/09, podendo seÍ permitido o trmspone de madeira constante em Declúaçào de Coíc e devidsment€ estocâda no
pátio de transboÍdo dasde que comprovado por meio da RelâtóÍio de Âtividades.

I ó. Afixar e mrnleÍ, junlo aos tocos dãs árvores exploradss, plsqu€tss com a numeÍ8ção da áryoÍe coÍÍaspondente.
17. E obrigado o colrtrole dá origem ooÍcstal poÍ meio de msEeámento dâ madeim colhida dcsde I suâ localização na ÍloÍe$a aIé o

seu local de dc§dobnmento.
lt. As torás em úio devcÍeo estar devidamente identificsdls (oumerôçeo dr árvoÍe e idertificâçeo da tora/secção coÍrespondeote)

por meio dc phqüêtris ou quslquer ouüo material que garanta â pêÍmaÀàcia do registro alé ! conclusão do trânsporre psl! o
destinô finâl

19. ManteÍ âtuslizadss as tlt clas de rommeio, aprÊs€nludo-ss los órgios ambientais comp€lentes duÍürtc as viíoiús tecnicas e
fiscatizaçõcs.

20. DeveÍão constd no mÍrrneio dss torss, no minimo,oome vulSar, espécie, núrnero da tora,/seçào, m€diçtro em cÍuz das pontas,
volume datâ de e dâla d€ tran

21. Deverão, obriSatoriamentc, acompiíhsr o tlanspoía d.3 tora5, o DOF, Nota Fiscâl € o ronaÍeio prra confeÉncü pelo
destinaü.io, brm c,omo de equipcs de fiscalizâção.

22. Apreseotll Íêlstórios porciais de alividede pam monilorrmenlc/acompanhameDto das atividades de explorsção Ílorcstsl
dcaenvolvidâs na UPF, s€mestrrlmente a partiÍ ds lib€rÀção da Lictnçâ de Opêràçio, &rsiÍâdo pelo Íesponsável tecnico do
proj€to, c.onforrnc TcÍmo dc Referêrciâ modelo IPMM.

21. ApÍEs€ntaÍ Ralatório FinÀl dss Atividsdes, em até 60 (s€ss€nta) diss aFis o vercimento dcsh licençs, confoÍme TsÍmo de
RefeÍtucis Modelo IPAAM.

24. Os R€latórios de Átividrdes dcveÍeo estar acompuhados de aoínaneio ern plaúilha Excel, com memória de cálculo em arquivo
(.xls), napa das cstndes c Étios âbeÍlos em foÍmío (.shp) e cârrs imatem de sâtélile (âtuâlizad!).

25. tndicios dc comercislização iÍregular de cÍédilos no siíema DOF coostatados por mcio da análise dos Íelatório6 de atividsdes,
âcotnpaú.nrcÍto do sistêÍnâ DOF, moDitoramenlo Íemoto ou de ústoriaVfiscalizâção podem ac.IlÊtlr ro"bloqueio do DOF e a
suspensão da ÁUTEX.

26. A saídâ de matérir prinu do empa€€ndime o cujo trmspone seja coísideíado econômica ou lo8islicrmoírte inviáv€l deverá seÍ
devidamsnte justifi cadâ.

27. Confirmados os indlcios dc comeícializaçâo iÍregulat de cÍéditos 0o sistcnra DOF será peaadido a Suspenseo e/ou cancelamento
da Lioe!ça d€ Operrçâo - t,o e iesp€ctiva ÂUTEX.

28. R€alizâr a manutençeo ds esfada priDcipôl da UPF, úentendo-! trafegável até a vistoía pós-€xplorrióÍiâ.
29. SiDalizaa com placâs ê ma[tcÍ pÍeservada e li!rc de cxplorrçâo, uma âixa de veSetaqeo d€ no mlnimo 150 (ceDto e cinquentâ)

meúos estrc a propri€dade e qüalquer Unidsde de Conserv!ção ê/ou TeÍÍa lndi8en&
30. O dctsútor, o exploÍtdor floÍ.stal e o ÍÉspoDsável tecnico do PMFS/POE, estào sujcilos às s8nçôcs admhisuativas na medidâ de

suâ culpabilidsdc.
3 1 . Àcndrr as solicitaçôcs Írsult nt€r da aírílise do cadastÍo Ambienral Rürâl - CAR do imóvel.

Placa DI D2 I)l D4 C Data de ArÍaste Dala de Tran'fora./Secão Esnécie
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Atencão:

Manaus-AM.
1 A AGOI@

milson Souto C. Junior
Ge no exercício da Diretoria Técnica

Av. Mario YpiÍanga Mont€iro, 3280 - Parquê 10 d6 Novômbro
Fonet (92\ 2'1234721 t 21234731 I 2123-6778
Manaus - AM - CEP: 69.050-030
web: www.ipaâm.am. gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

André

LrcENÇA DE OPERAÇÃO - L.O. No 22312022 fls. 02

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

te Lic autoriza a:

DADOS DE f,XPLORAÇÁO/VOLUME (ESTIMADO)
\ome vülgâí \ome cienllÍico Vol (m')
Amarelão Euchenavia capilata | 25,498 l3
Angelim Hvmenolobi n serice m t69,\27 29

Angelim-saia Ándira panillora 253.950 29

Breu Protium tobusluit 135,223 42

Catuaba Thyrsoditm scho burqki.rnum 49..130 t5
Caxeta Simorouba amara 80.989 2t
Cedrilho Etisna uncinolun 2t8.868
Cedro Cedrela odoraa 669.621 138

Cereieira Ánburano acreona 128,528 3l
Cumaru DipleryÍ odoruta r457.545 229
Garapeira I189,3ó4 185

Cuariúba Cldr$io racenosa t2,802 3

lpê Tabebuia serrutifolia 406.318 95

Jequitibá Allontona lineota 8i 2,343 65

Jutai Hymenoea capanema 303,397 '78

MaÇaranduba Manilkaro huberr 164.178 44

Maracatiâla Áslrcniufi lecoinlet 302.949 57

Mirindiba Terminalia amaaonica 251,469 48

Orelha-de-macaco E n l a ro lo b iurn sc ho m bar gh i 179.846 41

Roxiúo Pello*)ne pahiculata 2497,343 755
Sucupira Botrdichia nitida 3,241 l
Sumaúma Ceiba pentandra 180,035 28

Tamarindo Mottioderdrun elatun 222,052 18

Tauari-branco Couraíati Ruíonensis 738.0t3 95

Tauâri-vermelho Carinioia mtcruntha 8t t,342 ll9
Taxi Tachigoli Nni@laa 154,805 29

Total Geral I1124,216 2312

Estr licenç8 é composta de 3l restrições e/ou condições constantcs no vêrso, cujo nío
cumprimento/atendimento sujcitsri s sua invalidaçlo e/ou rs penslidrdes previstas em normas.
f,ste licençr râo comprov! nem substitui o documerto de propriedade, de posse ou de domínio do
imóvcl.
Estr licerçs dcve permanecer na locllizaçlo dâ atividsd€ e expostr de forma visivel (frente e verso).

exercício da Presidência

IPAAM

Detentor: Antônio Luiz Biavatti
Endereço para correspondência: Rua Sobral, s/n', Distrito Nova
Califórnia, Porto Velho-RO

CEP:

CNPJ/CPF: 1 83.492.772-20 Inscriçâo Estadual:

Fone: (69) 98410-1 159 e-mail: rafaelbiavatti@hotmail.com
Registro no IPAAM: 0603.3406 Processo n". 38Q2 1 2022- 42
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