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/P AMAZONAS

LICENÇA DE OPERAÇÃO - L.O. Nq 2s112022

o INSTITUTO nn rnorrçÃo AMBIENTAL Do AMAzoNAS - IPAAM.
no uso das atribuições que lhe confere a Lei na 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a

presente Licença que auÍonza a:

DADos Do rrróvn,uulNr.lo FLoRESTAL

Manaus-AM,

t1
Rosa M Oliveira Geisller

Av Mario Ypiranga Monteiro, 3280 - Parquê 10 dê Novembío
Fone: (9212123ô721 121234731 I 21234778
Manaus - AM - CÉP: 69.0íf030
web: www.ipaam.am.gov.br

IPAAJII

Detêntor: Marcelo Guermand de Queiroz
Endereço para correspondência:
Módulo 4. Juína - M'l'

Rua dos Girassóis, n' 235,
CEP:69.830-000

CNPJ/CPF: 551 .123.901- I 5 Inscrição Estadual:

Fone: (97) 991 82-2234 e-mail: engflorestal am(ohotmâil.com

Registro no IPAAM: 0704.3406 Processo n" : 20 1 0 12021 -'7 0

Recibo SINAFLOR PMFS: 2l 300397 Recibo SINAFLOR POE:2 l3 I 8884

Atiyidâde: PMFS de Maior Impacto de Colheita

Finatidade: Autorizar a exploração florestal atraúés de um Plano de Manejo Florestal
Sustentável de Maior lmpacto de Colheita de5.01'1,2642 hectares em uma Unidade
de Produção Florestal - UPF 02 de 4.000,í378 hectares, cujo volume a ser
explorado é de 56.5í 1,2381 mi de maileira em tora.

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

Responsável Técnico pela Elaboração: Eng'. Florestal Fábio Ferreta de Àzevedo - RNP:
1209395096- ÁRT ÂNÍ20220306739 - Chave Wz0C6.
Responsável Técnico pela Execuçâo: Eng". Flotestal Fábio Ferreira dc lzer-edo - RNP:
1209395096_ ÂRI ÀNÍ20220306739 - Char-e §í20C6.

Proprietário do imóvel: Marcelo Guermand de Queiroz
CPF/CNPJ: 55 1.123.901-15

CAR: AM-1303304-
BD5C. l42D.0A5s.49CD.E l 9F.39AB.0DzD.B44B

Município: Novo Aripuanã
Localizaçâo: Margem do Rio Acari, Cleba São Pedro - Novo Aripuanã UF: AM
Denominaçâo do imóvel: Fazenda Globo
Registro Imóvel: Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Novo AripuanãlAM. Livro de Registro Geral
de Imóvel n" 2-Al23. as fls. 58. sob a Matrícula n" ?.710
Coordenâdâs geográficas de referência da UPF (Duum SIRGAS 2000)': 5" 2l' 58.13" S e 59" 53' 06.41" W
Area da Propriedade (ha): 5.01 1.2642 Área da Unidade de Produçâo Florestsl - UPF (ha): 4.000.13?8

Área de Reserva Legal - ARL (hâ):
4.029,2455

Área de Efetiva Exploração Florestal - AEEF (hâ): 3.882,6496

Área de Manejo Florestsl - AMF (ha):
5.011,2642

Intensidade de Colheita (m!/ha): 14.56

Volume de Madeira Autoriado (m3):
56.51l,2381

Ciclo de corte (Anos): 30

Volume de Lenha Autorizado (ST): -- Número de Espécies â colher: 29
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Técnica
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Diretor F6íáI'nte



RESTRIÇÔES E/OU CONDIÇÔES DE VALIDADE DESTA LICENÇA_LON" 25112022

l. O p€dido de liocnciamento e a Íespectiva concessão dÂ m€sms, só terá validade quando publicád! DiáÍio Oficial do Esbdo,
pêÍiódico Íegional local ou local de giande ciÍcuhçâo, em meio eleúôÍlico de comuüicaÉo m&rtido pêlo IPAAM, ou nos mulâis
das Prefeitu.rs e Câmatss Municipais, conforme aí.24, da t€i n'.3.7t5 de 24 dejulho de 2012;

2. ldenlific{r a áÍea do êmpÍeendiÍreíto com phar, aoafoÍmc modelo IPAÁM;
3. Á solicitrçào ds ÍÉIlovrçâo de Licerçr Ámbienlal dÊvêrá s€a requerida nun pazo minimo dc 120 diss, antes do vencimsÍto,

canfoÍme aí.21, da Lei n'.3.7t5 de 2{ dejulho de 2012;
4. A pres€nte Licença esú sando concedidr com bise Ías infoÍmôçaÉs co$tântes no pÍoccsso 0'. nlu202l-10.
5. ,{ pÍ€senle Liccrç! csú s€ndo conc€dida com basc Ías infoÍmsções constrntes do proccsso Íisico e n8s p€§ás tecnicâs cadr§ndss

no SINAFLOR.
ó. Toda € qualqucr modilicação inÍoduzida no pÍojeto rpós â cmissão da LiceÍçâ poderá implicâÍ nâ sus automáticá invslidação,

d6veído ser solicilad! novr Licençâ, com ônus pl.a o intcressado.
7. Esta Licença é válids apenas para ! localiz&çeo, atividâde e íinalidade constúte nâ masma. devmdo o intéressâdo comuniçar so

IPAAM quando houver müd&ça de qualqueÍ um d€stes itcns.
t. Esta Licençr não dispenss e nem sub$itui n€úum documcnto êxigido p€la Legislasâo FedeÍll, Estldual e Municipal.
9. Meltcr integml as AÍers de PÍeseNagão PeÍmânente - APP, ficando Sutorizsdas somente interveoçôes, psÍâ fins de consúüçeo de

pontes e bueiÍos confoÍnre pÍevisto no PMFS/?OE-
lO. Fícâ pÍoibido o coíc da CrstüheiJia.(Bertholtetio ercelsa) e dn SeÁngteia. (Heteo spp.) côntofie estab€lece o DocÍ€to Fcderâl

tr' 5.9r5l0ó c dr Ardi.oba (Carupa guianensis; Carapa paraense\ e Cop&íba (Copaíem ítupezilollo lúW: Copíero.reliculalo:
CoryiÍerd naltitgal, d. acordo com o Dec.eto EsLdu.l n" 25.(X4/05.

I I - CumpÍia com ss medidas de minimização dos impactos dçscritos no P.ojelo de Manejo FloresÍâl apíÉsaÍtrdo a este Iníituto.
12. Estâ licençâ lutoriza â cxfaaçIo das €spécies e volumctria nela listadss, peÍmitiüdo o iÍicio dâ explorâçao.
13. AÉs s emissk, d! 

^UTEX 
e posterior declaração de cone no SÍNAFLO& fica peÍmitido a êmissão dc DOFS.

14. Fica pÍoibida ! enlÍada em popriedsde ds teÍceiros e o desmàte sob quslqueÍ juíific6tiva srm autorização dos mesmos e do
órtão rmbiental competente.

15. E proibida a exploraçâo (corle, ârlr§e e Earsport€ ns floÍest!) nos periodos definidos pclo IPAÁM de scordo com r PoÍtaÍia
IPAAM N6 176/09, podendo seÍ peÍmitido o trônspone dô madeim constant€ em Dqclamçào dc Coíe e devidam€nte eslocada no
pálio de tr&sbordo dêsde qu. compÍovsdo por meio dê Relstório de Atividâdes.

16..Afixâremaller.juntoaostocosdasáForesexploradas,plaquetascomanumeraÉodâárvoÍÊcoÍÍespondente..
17. E obri8ado o contÍole da origem florestol poÍ mêio de ÍastÍcarÍento ds msdeiÍú colhid! d€sda s s0! loc{lizaçâo ns Ílorcsts até o

sêu local dc dedobramcnlo.
It. As toras em pátio dcverào estardevidsmentc identificsdas (nuÍneÉçio ds fuvoÍe e ideítificaçIo ds torr/s€$ão corí€spondetrtê)

por meio de plúquctas ou qualquer outro Ínaterial que gârantá â peÍmânârcia do rcgist o até ! conclusâo do Eãnspoíe parô o
destino Íinsl-

19. Msnter âtudizrdls !s trtÉlss de Íomaneio, âDresenhndo-ss ros ôÍgàos ambieítais coúpetentas dunnÍe ari viíorias t&nicrs e
fiscali?rções.

20. Deverão constrÍ no Íomaneio das toÍas, no mlnimo. nome vultaÍ, esp€cie, núm€ro da toía/saçIo, mêdição em cnrz dss pontâi
volume mélodo data de arrasle e data de

2t Dêverão, obrigatoÍilmente, scompanhar o t úsponc dâs toras, o DOf, Not Fiscll e o íomaneio para conÊrênciâ pelo
destin.lfuio, bem como de equipes de §scali"rçâo.
ApÍesentar rclatório5 parciais de atividade pan monitorarnentc/acompanhamento dâs âtividrdcs de exploÍ8ç1o flo,§strl
des€Dvolvidas ns UPF, scmestrrlmentc 8 paíiÍ dr libêrsçio da Licença de OpeÍação, assimdo pclo rEsponsivel t€cnico do
projeto, conformc TcÍmo dc Refdürcia modelo IPAAM.
ApÍes€ntú RclatóÍio Final dls Atividsdcs, em âié 60 (scssentr) dirs após o vencimcnto destr licmça, coúonÍre TeÍmo de
Referêncis Modelo IPAÁM.
Os RolatóÍios de Atividad6 deveÍào estsr acompânhsdos de rcmaneio em phnilha Excel, com mcrúria de cdlculo em arquivo
(.xls), map! das estrrds§ a páÍos rtlertos em formeto (.shp) e carr, iÍngem de satélite (.ruslizadô).
Indicios de comcÍcislização inegular de créditos no sistems DOF conststãdos por meio da 0nálise dos Í€lalórios de atividsdês.
acompârhamcnto do sistema DOF, monitoômento ramoto ou dê viíoriaífiscâlizsÉo podcm rcsrretlr no bloqucio do DOF € a

suspênsão d! AUTEX.
A sâlds de maléÍis prima do empreendimento cujo tÍanspone sejâ coísidemdo êconômica ou logislicam€Dte inviável deveú scÍ
devidaneíte justiÍicáds.
Coífiimsdos os iidlsios de comeÍcializsçeo i!Ícgulrú dc crédilos no sisterna DOF será procêdido r Sus!,ensto e/ou cancelamento
ds Licença de Opcreçio - LO e rcspecriv8 AUTEX.
Reâlizàr s msíutençio dr csEôds pÍincipal da UPF, mrítendG,a trafegável até a vistoÍia És-cxploratóriâ.
SinaliaÍ com plscss e m,Iter pres€Ívada e livÍe de exploÍaçeo, uma faixr de vegetrção de no mlnimo 150 (ceíto ê cinquenta)
meEos entrc r pÍopdêdsde e qualquer Unidade de Cons€Ívrçâo eJou Telra lDdlgena.
O d€ts or, o cxplorâdoÍ Ílorestâl e o responúvel técnico do PMFS,?OE, es6o sujeiros trs sríçies sdminisrrúivas ns medid! dc
sua culpobil idadê.
Atende., ss rolichaçõôs Íeslrltantes da ônálisa do CadastÍo Ambiental Rural - CAR do imóvcl.
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Placa Tora/Sôçâo Espécie DI D2 I)3 I)4 Comp. (m) Vol. (m') Dâls de Arrastt Data de Transpoíe
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LICENÇA DE opERAÇÃo - L.o. No 2s12022 fls.02

o INsrrruro on rnornçÃo AMBIENTAL Do AMAZoNAS-IPAAM,
no uso das atribuições que lhe confere a Lei nq 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a

pÍesente Licença que autoriza a:

DADOS DE EXPLORA Ãolvoluue TIMADO

Ests licençs é compostr dc 3l restrições e/ou condições constrntes no vcÍso, cüjo rllo
cultlprimento/rtendimerto sujcitarí r sua ilvrlidaçIo e/ou ,s pênali.lades previstrs ertl trormas.
Esta licençr nlo comprova rem sübstitui o documento de propriedrde, dc po33e ou de doDítrio do
imóvel.
Esta licença deve permaoecer

Manaus-AM.

Rosa M Oliveira Geisller
Técnica

t1
Julisno Msrcos ur& u"

Diretor P;dtte

IPAAM

Souza

Detentor: Marcelo Guermand de Queiroz
Endereço para correspondência: Rua dos Girassóis, no 235,
Módulo 4. Juina - Ml' CEP: 69.830-000

CNPJ/CPF: 55 1. I 23.901-l 5 Inscrição Estâduâl:

Fone: (97) 99182-2234 e-meil: engflorestal am@hotmail.com
Registro no IPAAM: 0704.3406 Processo no: 2010/2021 -70

Espécie Nome Científico Volum€ (mj) Número de árvorês

^biursns
89r,527t l9,t

Hynenolobitm excalsun 342.2205 41Angrlim
Ansclim-ordrr Hyúenolobium petrdeun 3644.O132 641

1297.2t35 156Angelim-sai,
AogÊlim-vcrmrlho 413,4976 105

E6.E666 t9Crxetr
Cedrilho 36t5.195 850

906CoDâíbr-ircrré 6454,0451

CumrÍu 2006 741I 164

Cumrru-fcrro Diprer!, trifoliata 4t2.t979 99

GouDa Plobra 2218 95t-5 443Cüpiúbr
Frrairr-Ícrro 6ó07.8009 43E

Ipê Tabebria seÍÍatúolio 466.0761 59

Itsúba I t06.3249 226
623.0795 l t2Jrtobá Hydenoeo courbaril

JequitibÁ 1877.2619 249
Loüro I653.870E t9'l
Louro-canela 211,5578 53

162Louro-preto 2256.8536
Mândioqu.irs 3105.656 602

\Íirindiba Teminalia ama:onico 4342 9321 512
\luirrDirrnes Brusimum rubescens 142.0075 32

Oiticicr 155,0.163 25

Orelhr-dc-mscrco Ente ro lo bi u n sc ho n bursk i i 9't,6n9 l2
Peqüiá 3-+84.8131 583

Rorinho Peltogwe catinpae 4ó525E3 I t4
Sucupirr 26\.9182 55
'l âuâri 1094.2205

Teurri-vermclào Catintana úicrunlha 67t4.3589 149

Totâl Cerxl 56,511.2381 8.298

hldrrto & hoi.Éo ÁDtí.úl
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Atencão:

localização da atividade e exposta de forms visível (frente e verso).

M

Av. Mario Ypiranga Montêiro, 3280 - Pârque 10 de Novembro
Fone: (92J 21234721 I 2123473't I 2'1234778
Manaus -AM - CEP: 69.050{30
web: www.ipaam.am.govbr

t91


