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t//2 COVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

LICENÇA DE OPERAÇAO - L.O. No 24112022

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

sente Li ue autoriza a:

DADos Do tnróvrvuaNuo FLoRESTAL

Manaus,

IO AG ün

Rosa Ma Geisller Juliano Marcos te de Souza
Diretor Pres

Av MaÍio Ypiranga Monteiro, 3280 - PaÍque 10 de Novembro
Fonei (9212123â721 I 212?ô731 I 2123-6778
Manaus - AM - CEP: 69.0$-030
web: www.ipaam.am.gov.b[

IPAAM

Detentor: Ataíde Guizoni

CEP:
Endereço para correspondência: Rua Ribamar de Miranda, n' 2994,
Liberdade, Porto Velho-RO

CNPJ/CPF: 162.37 7 .30249 Inscrição Estadual:

Fone: 69) 99981-0891 e-mail: ataideguizoni@gmail.com
Processo n" : 86821 2022-7 0Registro no IPAAM: 0602.3406
Recibo SINAFLOR POE: 21301027

Atividade: PMFS de Maior Impacto de Colheita

Finalidade: Autorizar a exploração florestal por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável
de Maior lmpacto de Colheita, em uma Área de Manejo Florestal de I .40í,6378 ha, com uma
UPF única de 1.401 ,6378 ha, e Área de Efetiva Exploraçáo de 1 .326,5730 ha, cujo volume a
ser explorado é de 32.457,10 m3 de madeira em tora.

Pot. / Poluidor/Degradador: Pequeno

Responsável Técnico pelâ Elâborâção: Eng. Florestal Vinicius dos Santos Fontana - RNP:
1210626616
Responsável Técnico p€lâ Execuçáo: Eng. Florestal Vinicius dos Santos Fontanâ - RNP:
1210626616

Proprietário do imóvel: Ateide Guizoni
CPF/CNPJ: 1 62.37 7 .302-49 CAR: AM- 13 00904 -D33C7 A263II24CFFBC5675F54CC3C57D
Mrnicípio: Canutama- AM
Localização: Estada BR-319, km 68, Cleba C-1, Ramal Costa Rica, km 13, Canutama/AM
Denominação do imóvel: Fazenda Rio Barbosa, Gleba C-l
Registro lmóvel: Matricula n" 299, Folhas 028, Liyro 2-A-1. Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Canutama/AM
Coordenrdâs g€ográficas de referêncis da UPF (Darr.n SIRGAS 2000)t 08"06'08,057"S e 63'56'17,293"O
Area da Propriedade (ha): 1.791,1215 Area da Unidade de Produçâo Florestal - UPF (ha): 99,99

Area de Reserva Legâl - ARL (hâ):
1.476,1898

Área de Efetiva Explorâçáo Flor€stâl - AEEF (hâ): 59,5363

Area de Maneio Florestal (ha): 1.401.6378 lntensidade de Colheita (mYha): 24,46

Yolume de Madeirr Autorizado (m3):
32.4s7,t0

Ciclo de corte (Anos): 30

Volume de Lenhâ Autorizâdo (ST): -- Número de Espécies â colh€r: 20

reto
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Técnica

Recibo SINAFLOR PMFS: 2'1300753

Porte: Excepcional Validade: 02 Anos



RE,STRIÇÔES E/OU CONDIÇÕES DE VALIDADE DESTA LICENÇA - LO N" 24112022

l. O pedido de licencirmcnto e a rcsp€ctivâ concessâo da mesÍn4 só terá validade quando publicada DiáÍio Oficiâl do Estrdo,
pêriódico Íegionâl locil ou locâl de gBnde ciÍculaçào, cm meio eletÍô[ico de comunicsçeo msÍtido pelo IPAAM, oü nos murris
dâs PrcfeituÍas € Cimaras Mutricipais. confoÍme aÍ.24, da l.ei f .3.7t5 de 24 dejulho de 2012;

2. ldentificár â áter do empÍeendimento com placs, conformê modclo IPAÁM;
3. Â solicitaçio dô Íenovaçâo ds Licença Ambiental devcrá scÍ Íequcrida num pmzo mínimo de 120 diai, antes do vencimento,

confoÍmc aí.23, dr Lcin'.1-7t5 de24 dejulho de 2012:
4. A pÍes€nt€ Licanç! Éiú sendo conccdida com base nas infoÍrnaçôcs conslatrtes no processo n' . Í,í/,.212022-70 .

5- A pÍesente Liccnça esú slndo conc€dida com base nâs infoÍmsções constântes no pÍocesso íisico e nas p,eçss técnicas sâdrstradss
Do SINAILOR.

6. Toda e qualqueÍ modificáção introduzida no projelo sÉs a emissão da Licença podcrá implicaÍ m su! autonüitic{ irvalidâçào,
dsvendo seÍ solicitada nova Licenç& com ônus paÍa o intcrÉssado.

?. Ésts Licençã é válida âpenas pârs a localizrção, atividade e finalidad€ constante na mesm& devendo o inteÍessado comunicar ao
IPAAM quando houvcÍ mudrÍgô de qualquer um dcstes itcns.

8. Esta Licrnçs não dispcnsa e nem substitui nenhum docum€nto exigido pela LeSislação Federal, Estsdual € Municipal.
9. ManteÍ integral rs Areas de PÍEscrveção PeÍmanenta - APP, ficaÍdo autorizades somcnte intervenções, para fins de corsÍuçro de

pontes e bueiros conforme pÍevisto no PMF§/POE.
l0- Ficâ pÍsibido o coÍte da CrstanheiÍa (BeÍthotleth €xccls!) e ds Seringü€iÍa (Hevea spp.) confoÍme estsbelece o DecÍío Fêder6l

n'5.975/0ó c d. Andimba (Carâpo guianensis; Caraps paBcnse) e Copaiba (Copaife.r trrpezifolia h.,,úe; Copsife.! .eticulatr;
Copoife.a multijuga), de âcordo com o DecÍelo Est du.l n' 25.0,14105.

I l. Cumprir com as mcdidas d€ minimização dos impactos dcscritos no PÍojeto de Mlo€jo Florcstal ap,çsmtado a este lnslituto.
12. Estâ liccllça rutorizâ a cxfa§ro das espécics e volumetria nclâ listadas, peÍmitiodo o início dr exploraÉo.
13- Após r êmissao dr AUTEX e posteÍior declsiâç{o d€ coíte no SINAILOR, fica permitido â emissão d. DOFS.
14. Fica pÍoibida s entrlda em propriedade de teaceiros a o dcsmale sob qualqu€r justilicativâ s€m aúori"rção dos mesmos e do

óígfu ambiental comp.tenle.
15. E proibida a exploração (corte, alÍaste e fsnspoíe na florests) íos p€ríodos definidos p€lo IPAAM dc âco.do com a Pons.is -

IPAÁM N' l7ól09, podendo ser peÍmitido o úanspoÍtc de madeim const&te em Declamçeo de Corte e devidrmente estocsds no
piúio dç trâIrsbordo desde que compÍovado poÍ m€io de Relrtório de Âtividades.

16. Afixsr e manter, junto aos tocos das árvoÍes explorâdôs, plaquetas som a nulneirção dr áfvore correspondente-
17. E obrigsdo o conrÍolc da origem norEslll poÍ meio de rasreâmento da madeira colhida desde ! sua localizaÉo na floÍçsta até o

seu local dc desdobramenlo.
18. As toras cm pálio deverio estü devidamente identiícadas (numeração da árvoÍE e identiÍicaçâo da tore/secção coÍÍespondcnte)

por ÍÍleio de plsquetss ou quslqueÍ outro material que Irrânta a peÍmanência do Íegistro até a conclusão do Eanspoíe para o
desrbo fmsl.

19. MsnteÍ ôNalizldas ss tsbelss de rcmâneio, rprÊsentando-as aos órgàos ôrBbientais comp€lentes duÍúle as visto.ias técnicls e

fiscsliaçôes.
20. Deverão constar no rcmanêio d.s tons, no minimo, íoma vulgâr, espécie, número dâ toÍr./scçào, mediçâo em cÍuz das pontas,

volume mélrico dala de srraíe e dâta de

21 DevÊÍão, obrigltorismente, scompanhaÍ o transporte dâs lorâs, o DOF, Nota Fiscâl € o româneio pem conêrência pelo
destinsúrio, b€m como de €quipes d€ fiscâlizâção.
Apresentâr rclâtórios prrciais de advidâde por! monitoramento/acompaúamento das âtividâdcs de êxploreção Íloaeslal

deservolvidls na UPF, semes[?lmente a p!Íir da liberaçào da Lice4á de OpeÍaçao, assinrdo pelo aesÍ]onúv€l t€cnico do
píojeto, conforme Termo de RefcÍência modêlo IPAAM.
AprEsertrr Relrtório Final das Átividldes, em sIé 60 (sessenta) dias após o vencimento dasta licenç{, coaforme TeÍmo de
RefeÍêDcia Modelo IPA M.
Os Relaloíos dc Atividades dcvertro eshr scompanhâdos de Íomaneio em planilha Excel, com memôria dc cálculo em arquivo
(.xls), mrps dls est ad.s e pótios abeíos em foÍmlto (.shp) c c-sía imagem de satélite (aruâlüâd.).
Indícios de com€rsializ!Éo irrc$lar dc cÍeditos no sistcma DOF constslados poÍ m€io da snllis€ dos Íelatoíos de atividâdes,
acompxnhamento do sistcÍna DOF, monitoramêoto ,emolo ou de vistoriâs4iscâlizaÉo podem acaÍretü no bloqueio do DOF e I
suspensão dr ÂUTEX.
A saida de Íutéris priÍna do emprcendimento cujo tÍansporte scja considerado econômica ou logisticaDente inviável deveú seÍ
devidúente justifi cada.
Confirmados os indicios de come.cializaçâo iÍregular de céditos no sistema DOF será procedido 8 Suspensão e/ou cancelamenlo
d! Licrnç! dc Operaçào - LO e respectiva AUTEX.
Reali-zar a manutençeo da cstrada principôl di UPF, manlendo.a trlfe8ável até a vistoriâ pós<xploratóaia.

Sinrlizar com placôs e mart€Í prcservada e liire de explorâÉo, umâ faixa de ve8elaÉo de no mlnimo 150 (cêíto e cinquenia)

meúos enúE r pmpri€dsde e qualquer Unidade de Conservsçio e/ou TeÍre lDdígena.

O d€tcntoÍ, o explorrdoÍ florcstal e o Íesponúvel técnico do PMFS/POE, e§ilo sujeilos à5 sârlçô.s âdministrativas Da medida de

sua culpabilidade.
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

LICENÇA DE OPERAÇAO - L.O. No 24112022 fls. 02

resente Lic a ue autonza a

DADOS DE EXPLORA AO/VOLUME IMADO

Atencão:

Esta liccnçr é corDpost, de 30 reitriçôcr c./ou coodições constlnles [o verso, cujo nao
cümp.imento/aterdimcDto süj.it rá s slrs inyElidrçto e./o[ as peorlidsdes pÍevistâs em norma§,
Esta licetrç8 llo comprovs ncm substitui o docrmelto de propriêdade, de posse ou de domínio do
imóvel.
Esta liccnça devc pcrmsnecer nr localizaçío dr stividrde e exposta de form. visível (frente e vcrso).

Manaus-AM.

Rosa Ma Oliveira Geisller Juliano Marcos Va n
Diretor P

de Souza
tere Técnica

Av. Mario Ypiranga Monteiro, 3280 - Parquê '10 de No/€mbro
Fonet (9212123{'721 I 2123.6731 l2123ô774
Manaus -AM - CEP: 69.050-030
web: www.ipaam.am.govbr

IPAAM

Dêtêntor: AÍaíde Guizoni
Endereço para correspondência: Rua Ribamar de Miranda, n" 2994,
Liberdade, Porto Velho-RO

CEP:

CNP.I/CPF: 1 62 37 7 .302-49 Inscrição Estadual:

Resistro no IPAAM: 0ô02.3406 Processo n': 868212022-7 0

Espécie Nomê cientííico Qtde vol. (mr)
Abiíranâ Pouteria caiirito 580 2.192.613957
Ângelim-pedra Hymenolobium petraeum l0l7 5.202.5927
Csretr Qualea albí/lora 816 2.942-799527

Cedrinho Erisma uncinatum 1.140.148959
Cedro-amazonense C edre I i hpa cate iilor m i s 622.4109858
(-umaru DipteryÍ odorata 1.823.94094
Cupiúba Goupía elabra t 474 5.813.36t097
Carrpeirâ Ápuleia olaris 108 486.s28 t551

GuaÍiúba Clarisia rucemoso 67 3 t9.190359ó
Ipê Tabebuia serrotihlia 20,l 1.055.462748
Itâ ú bâ Mezilaurus ítauba 927.0950006
Jatobí lTymenaeo courharil tt7 666.2303593
Jequitibá Állanloma lineata 33.1 2.259.913315
Louro-ros0 Ocotea rubra 8r 453.180956
lllaçarandubâ Mahilkara huberi 107 338.1068399
Marupó Simarotba amara l6.l 592 2433384

llirindiba Buchenavia capitata 167 576.2916214
Pequiá Caryocar microcarDum 232 888.4987395

§ucupira Bo, dichia nitida 219 1.012-830934

Tauari Courolai Euianensis 236 1.143.69673
TotâlGeral 7.369 .t2.{57.10

I eutodê @áo lrtrtrkntàl
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O INSTITUTO DE PROTEÇÂO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM,
no uso das atribuições que lhe confere a Lei n0 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a
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