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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

DADos Do rlróvrr-nu-c.xnro FLoRESTAL

Manaus-AM, 12 0üa
Rosa Ma eira Geisller Juliano Marc úe de Souzâ

Técnica Diretor P ente

IPAAM

Detentor: RAIMUNDO DE PAULA DOS SANTOS

Endereço pera corrêspondência: Rua Paracuni, 1153,
Mirante do Éden, Maués-AM

CEP: 69í90-000

CNPJ/CPF: 633.422.942-72 lnscrição Estadual:

Fone: (92) e-mail:
Rêgistro no IPAAM: 1013.3406

Recibo SINAFLOR POE: 2í300557
Atividade: Exploração Florestal - PMFS de Menor lmpac{o de Colheita

Finalidade: Autorizar a exploraçáo florestal por meio de Plano de Manejo Florestal
Suslentável de Maior lmpacto de Colheila, em uma Área de Manejo Florestal de 487,4836
ha, com uma UPF única de 460,2839 ha, e Área dê Efetiva Exploração de 454,25 ha, cujo
volume a ser explorado e de í 1.250,5394 m3 de madeira em tora.

Validade: 02 anos

Anotação dê Rêsponsebilidedê Técnice no: AM20 1 90 1 69 1 2O (Çhav e: 57 47 d)

ProprietáÍio do imóvel: Raimundo de Paula dos Santos

CPF/GNPJ: 633.422.942-72

Município: Maués- AM
Localização: MargeÍn esquerda do rio Maués Mirim, Parcele AG-2067, Comunidade Nova Betel,
Maués/AM
Denominação do imóvel: Parcela AG-2067
Registro lmóvel: Matrícula n" 3.294, Livro 2-O, Folhas 176, Cartório 1" Ofício da Comarca de
Maues/AM
Coordênadas gêográficas de rêferência da UPF (Datum SIRGÁS 2000): 03' 35' 10,53"S 57' 25'
03,6"O

Área da Propriedade (ha): 487 ,4836
Área da Unidade de Produção Florestal -
UPF (ha): 460,2839

Área de Reserva Legal - ARL (ha): 487,4836 Area de EÍetiva Exploração Florestal -
AEEF (ha): 454,25

Área de Manejo Florestal (ha): 487,4836 lntensidade de Colheita (mzlhalt 24,76
Volume de Madeira Autorizado (ms): 11.250,5394 Ciclo de coÉe (Anos): 30
Volume de Lenha Autorizado (ST): -- Número de Espéciês a colher: 10
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LrcENÇA DE OPERAÇÃO - L.O. No 248t2022

Av MaÍio Ypiranga Monieiro, 3280 - Parque íO de Novembro
Fone: (92J2'123{,721 I 21234731 I 2123ô778
Manaus - AM - CEP: 69.050-030
web: www.ipaam.am. gov.bí

Procêsso no: 01 .01 .030201 .00880412022-28
Recibo SINAFLOR PMFS: 21300463

Pot. / Poluidor/Degradador: Pequeno Porte: Grande

Responsável Técnico pela Elaboração: Eng. Florêstal Fábio Farias de Sousa - RNP:
040939í662
Responsável Técnico pela Execução: Eng. Florêstal Fábio. Farias de Sousa - RNP:
040939r662

CAR: AM-1 302900-991 AFD4l 984443048
826204CzD5645D2



RESTRIÇÕES E/OU CONDIÇÕES DE VALIDADE DESTA LICENçA _ LO N" 24812022

1. O pedido d€ licenciameíto e a respectiva conc€ssão da mesmq só leú vâlidâde quaido publicâda DiiLrio OÍicial do Estado,
periódico regional local ou local de g.ande circulação, em meio eletrônico de comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos murais
dqs Prefeituras e Cârrams Municipais, conforme art .24, da Lei a'.3 .785 de 24 de julho de 201 2;

2. Idenrificar a fuea do empreendimento com placa, conforme modelo IPAAM;
3. A solicitâção da Íenovação ds Licença Ambiental deveni seÍ requeÍida num prajm mlnimo de 120 dias, antes do vencimento,

confoÍme aÍ.23, da Lei n".3.785 de 24 de julho d€ 2012;
4. Â pÍesente Licença esú setrdo concedida com base nas informaçõ€s conslârtes no processo n'. 0 L0 I .03020 I .00EE042022-2 8.

5, A pÍ€sente Licença esá sendo conccdidâ com bsso nss informaçõ€s constantes no processo fisico e nas peças tecnicas cadastradas

NO SINAFLOR,
6. Toda e quslquer modificação intÍoduzida no pÍojeto após a emissâo da Licênça poderá implicar na sua aútorftiticâ invalidação,

devendo ser solicitoda nova Licença, com ônus pam o inteÍesssdo.
7. Ests Lic€nça é válida apenas para a localüação. atividade e finalidade constânte na mesma" d€vendo o interessado comunicar âo

IPAAM quaodo houver mudançe de qualquer um destes itens.
E. Esta Lic€nça não dispens{ e nem substitui nenhum documento exigido pela Legislação Federal, Estadual e Municipal.
9. Mânter integal as Areas de PÍeservação Permanente - APP, ficarldo autorizadâs somente intorver!çõ€s, para fins de consllução de

pont€s e bueiros conforme previsto no PMFS,POE.
10. Fica proibido o coÍe da Castanheira (R€rÍrrolleíia excelsa\ e da Sering|&ia (Hewa spp.) confoIme estsbelece o DecÍ€to Federal

n'5.975/06 e da Andimbs(Carapa guionensis; Carapa paruense) e Copa'íb? (Copadera lrupeziÍolia hotne:Copaifera reric ata:
Copodera nulíiuga), de acordo com o Desreto Estadurl n'25.0«105.

I l. Culnpír com as medidâs de mirimização dos impactos descritos no PÍojeto de Manejo Florestal apÍesentado a €ste Instituto.
12. Esta licençâ autoriza a extração das especies e volumetÍia rcla listadas, permitindo o início da exploraçÀo.
13. AÉs â emissão da AUTEX e postorior declaração ds coí€ no SINAFLOR, fica permitido a emissão de DOFS.
14- Fica paoibida a enrÍada €m propriedade de terceiros e o desmate sob qualquer justificativa som autonzaçâo dos mesmos e do

órgâo ambiental competente.
15. E proibida s explomçào (corte, aÍaste e fansporte na floresta) nos perlodos definidos pelo IPAAM dê acoÍdo com a PoÍsrü

IPAAM No 176109, podendo ser p€Ímitido o transporte de madeim constante em DeclaÍsção de Coíe e devidâmonte estocâda no

, pátio d€ trsnsboÍdo desdd que compÍovsdo por ôeio de RelâtóÍio de Atividades.
16. Afixar e manter,junto aos tocos das árvoÍes exploradas, plaquetas com a numeÍação da átvore coarespond€ 6.

17. É obrigâdo o controle da origem florestal por meio de rastreâmento da madsirâ colhida desde a sua localização na floresta até o
seu locâl de desdobmmento.

18. As tolBs €m pátio doverào estar devidsmente identificadas (numeração da árvore e identificação da tora/sesçâo correspondente)
por m€io de plâquetâs ou qualquoÍ outlo matenal que gamnta a permanência do registÍo até â conclusão do traispo.te p8m o
d€slmo final.

19. ManteÍ atualizâdas as tabelas de romaneio, apÍEsentando-as âos órgâos ambientais competentes alurante as vistoÍias técnicas €

fiscalizâçôos.
20. Dev€Íão constar no romtmeio dss loras, no minimo, nome vulgaÍ, especiq núm€Ío da toB/seção, medição em cruz das pontas,

volume data de arraste e data de

2l- DeveÍão, obrigatoriâmente, âcompanhar o tmnsporto dâs tor6s, o DOF, Nota Fiscal e o romaneio para conferência pelo
destinatário, bem como de €quipes de fiscalizasão.

22. Aprcsentâr relâtóíos prrciais de atividâde para monitoram€nto/acompanhúnento das etividades de exploração florestal
desenvolvidas nâ UPF, semestralmente a paÍtir da liberaçào da Licença de Operação, assinado pelo responsável técnico dô
projeto, conforme Termo de Referência modelo IPAAM.

23- Aprcsetrt r Relafório Final das Atividâdes, em até 60 (sessenla) diâs após o vencimento destr licenç4 cooforme Termo de

RefeÍênci. Modelo IPAAM
24- Os Rêlatóíos de Atividades deveÉo estar acompanhados de romaneio em planilha Excel, com memória de cálculo eÍn arquivo

(.xls), m.pa das estradâs € Étios abertos em formato (.shp) e carta imagem de satélite (úualizada).
25. Indícios de comeÍciali?âçlo irregular de créditos no sistema DOF cons&tados por meio da arális€ dos relêtóíos de atividedes,

acompaDhamento do sistema DOF, monitoramenlo remoto ou de vistorirífiscalizsção podem ocâÍÍetar no bloqueio do DOF e a
suspensao da AUTEX.

26. A salda de matéria prima do empaeendimento cujo trânspoÍe seja considemdo €cônômica ou logisticâmente inviável deveriá ser
devidãmente justiÍicada

27- ConfiÍmâdos os indicios de comeÍcialização irÍegular de créditos no sistema DOF s€Í{ pÍoc€dido a Suspensão e/ou câncelamento
. da Licença de Op€raçâo - LO e Íespectiva AUTEX.

2t. Realizar a manutençeo da estr?da p.incipal da UPF, martendoa trafegável ate a vistoria pós-exploÍatóía.
29. Sitrslizar com placas e márlter prcservada e livre d6 explolaçeo, uma fâixa d€ vegetaçeo de no mínimo !50 (c€nto e cinqu€nra)

metros ênÍe I pÍopriedade e qualquer Unidade de Conservaçào e,/ou Terra Indigena.
30. O detentor, o explorodoÍ florestal € o responeível tecnico do PMFS/POE, estão sujeitos às sanções adminisaativas na medidâ de

sus culpabil idsd€.
31. AtendeÍ, tenpestivamente, as solicitsções rcsultartes da análise do Cadasúo Ambicntal Rural - CA.R do irnóvel.

Placa Tora./SeÇâo Nome Vulgar Espécie DI D2 D3 D4 Comp. (m) Vol. (m') Data de AÍâste Data de TÍansporte

I
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

LrcENÇA DE OPERAÇÃO - L.O. No 24812022 fls. 02

DADos DE nxplona,ÇÃo/voluME (ESTTMADo)

Atencão

Estr licêr!çr é composÍâ d. 3l restrições e/ou condições colstrntes no verso, cujo nío
cumprimê[to/atcndimcnto sujeitarÁ a sus irvslidrçlo e/ou as pcoslidsdcs previstrs em trormas.
Ests licença nlo comprova rcm substitui o documento de propriedrde, de posse ou de domínio do
imóvel.
Estâ licenç8 devê pcrmanecer na locâtizsçâo dr stividrde e exposts de forma visível (frente e verso).

Manaus-AM,

A6

,,,*.*ffi;,1"r",-Rosa Ma Oliveira Geisller
reto

Av. Mario Ypiranga Monteiro, 3280 - Paíqu€ 10 dâ Novsmbro
Fonet {92\ 21234721 I 2'1234731 I 2123-677A
Msnaus -AM - CEP: 69.050-030
wêb: www,ipaam.am,gov.br

IPAAM

Detêntor: RAIMUNDO DE PAULA DOS SANTOS

Endereço para corrêapondência: Rua Paracuni, 1'153,

Mirante do Éden, Maués-AM
CEP: 69190-000

CNPJ/CPF: 633.422.942-72 lnscrição Estadual:
Fone: (92) e-mail:
Rêgistro no IPAAM: 1013.3406 Processo no: 0 1 . 0 1 .03020 1 .008804 12022-28

Recibo SINAFLOR POE: 21300557

Espécie Nome cienÍÍfico Qtde. Vol. (mr)

Angelim-pedra Hymenolobium petraeum 77 551,882

Angelim-vermelho 125 1.224.808

Cumaru Dipteryx odorato 43 340.467

Cupiúba Goupia Rlabra 95 663.265

Ipê Tabebuia serratifolia 150 1.767,221

Itaúba Mezilaurus itauba 339.38

Jatobá Hvmenaea courbmil 224 2.013.082

Nectandra moritziana 91 519,546

Maçaranduba 4ll 3.361,91

Ástronium lecoinlei 468,97

Total Geral 1.350 I 1.250,54

h€dtrto dê Pr@eo Àlrt'lcútal
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En

o INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM,
no uso das atribúções que lhe confere a Lei ne 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a
presente Licença que autoriza a:

Dinizia excelsa

69

Louro
Manilkara huberi

Muiracatiara 59

Técnica

I

Recibo SINAFLOR PMFS: 2'l 300463


