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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

o INSTITUTo nn rnornçÃo 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 nróvruua.Nuo FLoRESTAL

Mânâus,

l1
m)

Juliano Marcos Vatejte de Souza
Diretor F6{ente

Rosa liveira Geisller
'Iécnica

Av. Mario Ypiranga Monteiro, 3280 - Parque 10 de Novembro
Fonei (9212123ô721 I 2123â731 I 2123-6778
Manaus -AM - CEP: 69.050-030
web: www.ipaam.am.govbr

IPAAM

Detentor: Elizabeth Pinho Assis

CEP:Endereço para correspondência: Rua Havana, n' 60, Cidade Nova,
Coniunto Nova Cidadê, Manaus-AM

Inscriçâo Estadual:CNPJ/CPF: 57 4.29O.222-OO

e-mail: nossasenhora@gmail.comFone: (92) 99482-6033
Rêsistro no IPAAM: 0603.3406 Processo n" ; 8820 12022- 1 O

Recibo SINAFLOR POE: 213'18604Recibo SINAFLOR PMFS: 21300894
Atividade: PMFS de Maior Impacto de Colheita

PoÉe: Pequeno Validade : 02 AnosPot. / Poluidor/Degradador: Pequeno

Responsável Técnico peh Ehboraç5o: Engl Ftal. Maria lzabel de Oliveira Amaral, RNP: 0406410380

- ART AM20200204639 - chave a4ZC0
Responsável Técnico pela Execuçâo: Engl Ftal. Maria Izabel de Oliveira Amaral, RNP: 0406410380
ART AM20200204639 - chave a4ZC0

Proprietário do imóvel: ELIZABETH PINHO ASSIS
CPF/CNPJ: 574.290.222-00 CAR: AM I 304005232FC98FF3884F04898564F83820F54D
Mütricípio: Silves-AM
Localizaçío: Rodovia AM-363 até a margem direita no km 66, Ra4ql lgarafér{çq,(Ín q?,§l!y9!:
Deoominâçâo do imóvel: FAZENDA SANTA LUZIA

lmóvel: Matricula n0 993 fl. 161 Livro 2-F - Cartório Unico de stro de Imóveis de Silves-AM
ordenadas ráficas de referência da UPF s/RG,{S t -247'3 89" e - 58'22'50 l9'

Área da Propriedade (ha» 920,2966
Ar€a de Reservo Legâl - ARL (hr): 895,1772

Area ds Unidade de P Florestal - [ PF '| l4'l 9'14

de Efetiva ExploraçIo Florestal - ÀEEF (ha)| 117.7'171

Ares de Manejo Florestal - AMF (hr): 772,8414 Intensidade de Colheits (m'/hs): 17,1354

Volume de Mrdeira Autorizrdo (m');
2.018,1540

Ciclo de corte (Anos): 25

Volume de Lenha Autorizado (ST): 2.018,1540 Núnrero de Espécies a colher: 29

I

LrcENÇA DE OPERAÇÃO - L.O. No 222t2022

Finatidade: Autorizar a exploração florestal através de um Plano de Manejo Florestal
Sustentável de Maior lmpacto dê Colheita em uma Unidade de Produção Florestal - UPF de
147,5974 hectares, cujo volume a ser explorado é de 2.018,t540 m" de madeira em tora e
2.018,1540 ST de lenha.
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RESTRIÇÕES E/OU CONDIÇÕES DE VALIDADE DESTA LICENÇA - LO N'22212022

3.

4
5.

6.

1.

8.

9.

10.

O pedido de lic€nciamenlo e I resp€ctiva concessro dâ mesm4 só teaá validade qüândo publicâda DiáÍio Oficial do Estado,
periódico Íegiodâl locsl ou locál d€ grande circulaçào, em meio el€trônico de comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos rnuais
dâs PÍefeiturãs e Câmat'as Municipais, confoÍme sí.24. dr Lci n".3.7t5 de 24 dejulho de 2012;
ldentiÍicer a área do empreendimêoto com placa, confoÍmg modelo IPAAM:
A solicitação dâ ÍôÍovaçâo ds Licença Ambi€ntal daverá sêr rcqueridô num prazo mínimo de 120 dias, ântcs do vencimeoto,
conforme aÍt.23, da Lei no.3.785 de 24 dejulho de 2012;
Á pÍesrnte L,cença está sendo concedida com bosc nas informações constsrtes no pÍocesso n.- 6t20ê022.10.
A pres€nte Licença eíá seído concedida com base nas iofoÍmações constsnles no pi@esso fisico e nls peçls técnicrs cadasb"dês
ío SINAFLOR.
Toda e qüalquer modificaçào introduzida no projelo após I emissào da Lic€nçá poderá implicar na suâ aulomáticâ invslidaçào,
devendo scr solicilada íovr Licença, com ônus pam o hteressado.
Esls Licença é válida apenas paÍa I localização, atividsde e finalidade constante na mesmq deveído o inleÍessado comunicâr ao
lPÂÁM quando houver mudarça de qualquer um destes itens.
Esta LiceÍlç8 não dispensi e hem substitui nenhum documenlo exigido pela Legislação FedeÍal, Esladual e Municipal.
ManteÍ integrd a§ ÁIcas de PÍescrvâçto Permanênte - APP, ficando autori?adas somente intervençôes, parô fiÍ|s dc consüução de

Í,ontes e bueiros conforme prcvisto no PMFS/POE.
Fica pÍoibido o coÍtê dâ Câstrnh€in (BeÍholl€tia excclss) e da Seringueira (Hev€a spp.) conforme cstsbclcae o Decreto Federsl
n" 5.975^)6 e ds Andirobs (Csrspa gui!íensis; Carspa paraense) e Copaíbo (Copaifera trapezifolia hs)me; Copaifera Í€ticulata;
Cop.ifeÍ8 Ínultijugr), de scordo com o Decrío Eslâduâl n' 25.0,14105.

CumpriÍ côm ss medidâs dc minimização dos imprctos descritos no Projeto de Man€jo Florestal apÍesentado a este lnstihÍo.
Esla licenç{ autoriz! a extmção dss espécies e volumeEia nela listadas, peÍmitindo o inicio ds exploÍação.
Após ! €missão da AUTEX e posterioÍ declaração de coíe no SINAFLOR, ficâ permitido a emisseo de DOFS.
Fica pmibida s entrada em pÍopÍiedado de t€Íceiros e o desmate sob qualqucr justificativa sem autorização dos mesúos e do
ór8ão ambientrl comperenle.
E proibids a exploraçào (corte, aÍrÀste e tÍanspoíe nâ Íloresla) nos periodos deÍinidos pelo IPAAM da acoÍdo com a Portsris
IPAÁM N" l7ól09, podcndo ser permitido o trürsÍroíe de mâdeira constantc em Declrração de Coíe a dcvidrmente estocads no
píio dc [ansbordo desde que compÍovado por meio de Rêlstóío de Atividâdes.
,{rix8 c marlter. junto aos locos das á^ores explorsdas. plsquelas com a numeraçâo ô árvoé coÍÍespoodênte.
E obritado o controle da origch florEslal poÍ mcio de rastreameíto dâ madaira colhids desde a sus locslizaç{o na floÍesta até o
s€u locsl de desdobrarrenlo.
As toras em pátio deveáo estar devidamente idenlificadas (numeúção da árvoÍe e identificação da toÍa/s€cçdo conespondente)
poÍ meio d€ plaquelas ou qualqueÍ outÍo mateÍial que gamnta a Ílermanência do Íe8isÍo sté â conclúao do transportê pam o
destiÍo fiú|.
Msntea aturliradâs as trbelas d€ roma[eio, apresentúdo.as aos órgâos ârnbientlis comp€tentes dunnte as vistorias técnicas e
fiscali".çõ€s.
DcveÍào constar no bmrneio das lora§, no minimo, nome vulgsr, especie, número da tora/seção, mediç.tro am cÍuz das ponles.
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dalâ de arraste e data de

21. Davcdo, obÍiSatoriamente, acompsnhar o transpone dâs torâs, o DOF, Nots Fiscal e o romareio plra conêÍencia pelo
destinaúÍio, bem como de equipês de fiscalizaçeo.

22. ApÍescntü rElatórios parciâis de âtividade paIa monitoramento/asomp!úam€nto das âtividades. da exploraçao florcstsl
dcseovolüdas ía UPF, s€m€stÍllmente a paÍiÍ da libeÍâÉo da Licença de Op€raçeo. assinado pelo rcsponsável lécnico do
pÍojeto, confoÍnre TeÍmo dê Referência.modelo IPÁAM.

23. ApíÊseítd Relatório FiDrl das Atividades, em.té 60 (s6senia) diâs após o vencimento dest! licençr, conforme T€Imo de
Rcferência Modelo IPA M.

24. Os Relatóaios de Arividadcs dcverão estsÍ .c.mpaúados de mmâneio em planilha Excel, c.m menúÍia dê cálculo em arquivo
(.xls), mapâ das esEsdss e pútios rbenos em foamrto (.shp) c c&tr imxtêm de salélite (atualizada).

25. lndícios de comerciôlizaçno iÍÍrgulü de creditos no siíernr DOF constatados por meio ds atrális€ dos rehtórios de atividad€s,
lcompanhsmento do sistemâ DOF, monitorrmenlo r€moto oü de vistoÍiayfiscalização podem acaÍetar no bloqucio do DOF o â
susptnsão da ÀUIEX.

26. A salda dc rnatéÍia prima do cmpreendimento cujo iüspoÍte soj. consideÍâdo cconômica ou logisticamentê ioviável deveni ser
devidamente justi fi câdâ.

27. ConÍiÍmados os indicios dc comercialização irÍegular de cÍéditos no sistem! DOF scrá pÍocedido a Suspensào e/ou concelamento
dr Li.erys de Operição - LO e rcsp€ctiva AUTEX.

28- RcalizaÍ a ÍunutenÉo dâ estrada pÍiÍcip.l da UPF, Ínútendo-a trafe&ivel sté a vistoria pós-exploÍstória.
29. Sinaliz., com placâs e nrrnteÍ pÍes€rvada e livr€ de explorâçâo, uma faixa dc vcgctrçeo de no dnimo 150 (cênto e cinquenla)

mctros ênlre a propÍiedâde c qualquer Unidâde de Conserv!Éo e/ou T€rra lndigena.
30. O dete[toÍ, o exploÍador ílorcstil e o rcspoísável té.nico do PMFS/POE, estão sujeilos às sanç.ões administrâtivas nã medidô de

sua culpsbilidade.
31. AtendcÍ tempeslivamenle! as solicitâçõ€s Íesultantes da análise do Câdastro AmbieÍtal Rüral - CAR do imóvel N':

AM I 304005232FC9BFF3E84F04898564Ft3E20F54D

Placa DI D2 D3 D4 Data de AÍraste Dsla der@@d Comp. (m)
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LrcENÇA DE OPERAÇÃO - L.O. Nq 22212022 fls. 02

o INSTITUTo oe rnorrçÃo AMBIENTAL Do AMAz0NAS - IrAAM,
no uso das atribuições que lhe confere a Lei na 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a

resente Lic a ue autonza a:

DADOS DE EXPLORA ÀO/VOLUME ESTIMADO

Atencão:

Estr liccnç, é composta de 3l restrições e/ou condições const.ntes no versot cujo nío
cumprimento/atendimento sujeitará a sur invalidação c/ou rs penalidades previstas em trormas.
Estâ licenç8 olo comprovs nem substitui o documento de propricdsde, de possc ou de domÍnio do
imóvel.
Estr liccnç8 dcve peÍmrnecer ns locllizaçlo da rtividade e expostb de forma visÍvêl (fÍente c verso).

Manaus-AM.

Rosa Ma liveira Geisller
Di

Av MaÍio Ypiranga Monteiro, 3280 - Parque 10 de Novembro
Fone: (92't 2123472'l I 2123-6731 I 2123ô778
Mânaus - AM - CEP: 69.050-030
web: www.ipââm.âm.gov.br

m
Juliano Marcos Val\nte de Souza

DiretoF*Es'+ente

IPAAM

I 1 frn

Endereço para correspondência: Rua Havana, n' 60, Cidade Nova,
Coniunto Nova Cidade, Manaus-AM

CEP:

CNPJ/CPF: 57 4.29O.222-OO Inscriçào Estâdual:

Resistro no IPAAM: 0603.3406 Processo n": 882012022- 1O

NANome vulgar Nome Cientifico Volüme (m')
AbiuranÂ 261,t726 92

B ro s in un pat inar i o ide s 190.5744 1l
Ange lim-feÍÍo 41,5406 I
AnÂelim-pedra Hymenolobium petrueun 41,4819

1.5t03 IAnEelim-raiado Mornororylon racemosun

Aaara-tücupi l5,0s l0 -l

l5AÍuni-vermelho hyanthEÍa paraens$ 150.2811

Balala llan i I kara b identa ra üde n ta ta 29.4íN2 l2
Ftreu Prorun puncrrcularun 53,52t7 I{

Anocardiun paniíoliun 74.074t 22Ca.jui

Castanhemna 50.0447 l'1
46,t109 t1Câstânhâ-sapucaia Lecylhis zabucajo

Ccdrinho ScleruiPmo nicrunlhum 8 r-6659 33

2t.2150 5L'untaru Dipteryt odorata
Cupaúba Goupia glabÍa 7.1,9088 20

49.5022 L5Favs VabiÍeo guianensis

Iraúba 140,6638 l5
[,ouÍo-aritu Licatia atilu 2't,9329 t2

146,6837 49LouÍo-preto
Malamatá 72.5591

56,8514 IóMorrâo-vermelho Eschveilera conacea
Psqurá 25,4813 5

98.5249 .15Pequiá-marfim jlsp ido spe na de smant hun
Sucupim l3-5.ó176 15
'fanibuca Tetninolia ama:anica 13.2524 I
Tâuara ( outala.t gl aúensts 21.0937

42.t7t6 l5'I-axi Tachigali paniculaul
Tirlteiro Micohia surinanens§ 9.9630
Uxi 26,t399 IO

,TO'I'ÂI- Gf RAL 2.018.15{0 609

llduto de PÍot çorDtt Írtil
& Aúârorár

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Técnica

Detentor: Elizabeth Pinho Assis


