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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

LICENÇA DE OPERAÇÃO - L.O. N" 299n9-01

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS _ IPAAM. NO USO

das atribuiçôes que lhe confere a Lei no 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que

autoriza a:

DADOS DO IMOVEL/MANEJO FLORESTAL

Rcnovaçío d8 Liccíçr dc Operâçâo - L.O. co[cedidâ com base ns Decislo constantc no processo 072?663-
2J.2022.E.04.0001.

Manaus-AM, l2 de agosto de 2022

Rosa liveira Geissler Juliano Marcos nte de Souza
Técnica enle

IPAAM

I)etêntor: JTJLIAN ANDREIA PEDRO BOM

Endereço para correspondência: Rua das Comunicaçôes, s/n - Villa Nova -
Apuíi AM

CNPJ/CPF: 867.527.1 29 -49 Inscrição Estadual:

Fone: (92\ 99164-7 687 e.mail: trevisanfl orestal@gmail.com
Registro no IPAAM: 0705.3406 Processo n': 0 1.0 1.03020 l. 009865 12022-02

Recibo SINAFLOR PMFS: 21300542 Recibo SINAFLOR POE: 21300602

Atividade: PMFS de Maior Impacto de Colheita

Finalidade: Autorizar a exploração florestal através de um Plano de Manejo Florestal Sustentável de Maior Impacto
de Colheita em uma Unidade de Produção Florestal UPF de I .l I 2,82 hectares, cujo volume a ser explorado é de

23.982.101 m3 de madeira em tora.

Pot. / Poluidor/Degradador: Pequeno Porte: Excepcional

Responsável Técnico pela f,laboração: Eng'. Florestal Elifran Roque Luna - RNP: 0408457686 - ART
AM20190177219 - Chave WYZbb
Responsável Técnico pela Execução: Engo. Florestal Elifran Roque Luna - RNP: 0408457686 - ART
AM2019011'1219 - Chave WYZbb

Proprietário do imóvel: Julian Andreia Pedro Bom

CPF/CNPJ: 862.527.t2949 CAR: AM- I 300 l,t4-9544E847F7054 I 7382FCE09A92BD I 3 B7

Município: Manicore
Locâlizaçâo: BR 230, Fazenda Três Irmãos - Zona Rural
Denominaçâo do imóvel: Fazenda Três lrmãos

Registro lmóvel: Não possui. Requerimento de Regularizaçâo Fundiárian' 56421.001'70912014-30
ráficas de referência da UPF (Dütum SIRGAS 2 : -07'20' I 8,65 " e -ó0'22'03 ,89"

Area da Unidade de Prod âo Florestal - UPF ha t 1.112,82

Area de Reserva Legal - ARL (ha): 1.037,42 Área de Efetiva Exploração Florestal - AEEF (ha): 996,88

Área de Manejo Florestal -AMF(ha):1.112.82 Intensidâd€ de Colheira (mi/hâ): 24,99
Volume de Msdeira Autorizado (m): 23.982,101 Ciclo de corte (Anos): 30

Volume de Lenha Autorizado (ST): --- Núm€ro de Espécies a colher: 20
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Av. Maío YpiÍanga Montoiro, 3280 - Parque 10 de Novembro
Fonat (s2l2123672'l I 2123â731 12123â778
Manaus -AM - CÉP: 69.050430
web: www.ipaam.am,gov.br

CEP:

Validade: 0l ano

Coordenadâs
Área da Propriedade (ha): 1282.10
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RESTRIÇÕES E/OU CONDIÇÕES DE VALIDADE DESTA LICENÇA _ LO N'299/I9.OI

O pedido de lic.ncirmento c r respe.liva coúcessâo da mesmr, só teÍá validade quando publicsda Diário Oficial do Éstldo, p€riódico Íegion.l
local ou locál de grande circulaçeo, €m meio eleÍônico de comunicáção msÍtido pclo [PAAM, ou nos muiais das PÍcfcituÍ8s e Câmams
Municipais, confoÍme aí.24, dr l,ei n" 3.785 de 24 dejulho d€ 2012.
Idêntificsr a áIea do empreendimeÍÍo com plâca, colfoÍme modêlo IPAAM.
A solicitsçào da ÍEnovaçâo da Lioençâ Ambiental deverá seÍ requcrids num pmzo mlnimo de 120 dias, altos do vencimmto, çonforme a(.23,
d. Lein'3.7t5 de24 dejulho dê 2012.
A presente Lic€nça esú sendo c.oÍcedida com base nâs infomações constântes no pÍocesso ffsico e nrs poçss tccnicas cadlstiadrs no
SINAFLOR.
Todr e qualqueÍ modifióção intÍoduzida no projcto aús I €missão d8 Licença poderá implicar na sus automática invalidaçeo, devendo ser
solicitads nova Liçctrç{, com ônus pam o iDteressado.
Eslâ Liccnça é válida apenas p{.ra a locali2!ção,àtividade e finslidôde coÍlstante nâ flesms, dcvendo o inteÍessado comunicar ao IPAAM qusndo
houvcÍ mudrnÉ dc qualqueÍ um destes it€os.
Estâ Liccnçs nào disrr€nsa e nem sübstitui reúum documento exigido pela Legislação FedeÍal, Estaduâl e Municipol.
MaíteÍ iÍtegrrl rs Arcâs de PÍEsêrvaçio Perma[cnte - APP, Íicrndo sutorizrdas somente inlervençôes, p6rr fins de construÉo d€ pontes e

buciros conforme pÍEvislo no PMFS/?OE.
Fica pÍoibido o coÍte ds Cashiheírá (Be holletia erce,/sd) e ds SeriÍgüeira (//.yea rpp) confoÍmc estabelesa o D€cÍeto Fcdcril n" 5.915106 e

ü A^dioba (CoruN guíaiensis; Carary Waense, . Copníba (Copaileru tqezlÍolia harne: CopaiÍeru r.ticillato: Copailetu nullüuga). ôe
scoÍdo com o D€cGto Estrdusl n'25.(N4/05.
CumpriÍ com ôs medidas de mhimizÀção dos irnÍnctos descritos Do Projeto de Àitlnêjo FloÍestÂl apÍeseútado a este Ilstituto-
Estr licençr aütoriza a exfàção drs €sp€ci€s € volumetri! nela listada§, permitirdo o inicio da exploaação.
AÉs a emissâo dr AUTEX e poíerioÍ declsnçào de cone no SINAFLOR, ficâ peÍmitido a emissâo de DOFS.
Ficâ proibida a eÍrrda em proàriedade de terceiros e o desmatc sob qualqueÍjuslificstiva sem rütorização dos El€§mos e do óÍgao rmbi€ítâl
compclcnt€.
E proibidr s exploração (cor!e, armste e lrarspoÍlc ns ÍloÍesta) oos pcríodos deÍinidos pelo ÍPAAM de acordo com a PonrÍir IPAAM N' I 76109,
podcndo s€r paÍmitido o transpone de msdeiÍa constante em Dechraçeo de Coíe e devidameít€ estocad! no pátio de E!Ísbordo dcadc que
compÍovldo por meio dc Relatório de Atividad.s.
AÍixrr e manrc( junto aos rocos das árvores exploaadas, pLquetas com á numeÍaçeo da áÍvoíÊ corespooderte.
É obriSado o controle da origeh florestâl por meio dê rástreâmento dâ mldeira colhida desde a sua localizâção na ÍloÍêsta até o scu local de
desdobrsmcnto.
As torâs em pátio dcveÉo estxr devidam€nte idenlificsdss (numcaâçâo da árvore e identilicrção da tora./secçío conespoldente) por meio de
phquetôs oü qualqu€Í outro material quÊ gaÍante a peÍmrrência do registro até a conclusão do transpon€ parô o destim final.
MrlrteÍ atualizldrs as trbelas de Íomalloio, apÍesentandc.as aos óÍgaos ambi€ntais competentes durâDte as vistorirs téctricrs ê fiscslizaçles.
DcveÍão constar no Íorrsneio das toras, Do minimo, nome vulgaÍ, espécie, númeÍo d8 tora/seção, medição em cluz dls pontrs, comprinrcnlo.
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volümc mélodo data de armste e dâlâ de

20. Deverão. obrigatoriamente. acompânhar o transpoíe das loÍas. o DOF. Notâ Fiscal e o íomaneio pÂra confeÍênciâ pêlo deslinalário. bem como
de equipes de fisc{lizrçâo.

21. Apresentar relatórios parciais de'âtividade para moniloramento/acompanhamento das atividades de exploaaçao florestal desenvolvidas nr UPF.
semesti?lmenl€ a partir da libeÍaçào da Licença de Operação. assinado pelo responúvel tecnico do projeto, confoÍme Termo de RefeÍência
modelo IPAAM.

22. Âpresentar Relâtório Final das Ârividades, em ale 60 (sessenta) dias após ô lencimenlo desta licença. confoÍme Termo de Referêncis Modelo
IPAAM,

2l Os Relalórios de Atividades deverão estar acompanlados de romaneio em planilha Excel. com memória de cálculo em arquivo (.xls). rnapa das

eslÍadas e pátios abertos em formato (.shp) e carta imagem de salélite (atualizsda).
24. lndiciosde comercializ!çilo irregular de créditos oo sislema DOF constalados por meio da análisedos relatórios de atividôdes. acompanhsmento

do sistema DOF, moniloramento Íemoto ou de vistoÍiâífiscôlizaçào podem acarÍ€lar no bloqu€io do DOF e a suspensio da AUTEX.
25. A saidâ de matéraa prima do empreendimento cujo transporte seja considerado econômica ou logisticamente úviável deveá seÍ devidamente

ju$aficada.

26. Confirmados os indicios de comercialização iíegular de créditos no sistems DOF será procedido a susp€nsão e/ou cancelamento da Licença dc
Operação - LO e respectiva AUTEX.

27. RealizÃÍ a manulenção da estÍâda principal da UPF, manlendo-a lrafegável ale a vistoria pós-explorâtória.
28. SinalizaÍ com placas e manler pÍeservada e livre de exploraçâo, uma faixa de vegetaçâo de no minimo 150 (cento e cinquenta) metÍos entÍe a

propÍiedade e qualquer Unidade de Conservaçâo e/ou TeÍm lndigena.
29. O delentor. o explomdor florestal e o responsável tecoico do PMFS/PO!:. estilo sujeilos às s&nções administrâlivas na medida de süa

culpabilidade.
30. RealizaÍ a solicitaçào de renovaçâo da AUTEX no SINAFI-OR.

Placâ Tora,/Se{ão Nome Vulgar Espécie DI D2 D3 lx Comp. (m) Vol. (m') Dala de Arraste Dsta de Trânsporte
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

LrcENÇA DE OPERAÇÃO - L.O. N" 299n9-01fls. 02

o INSTITUTo nr rnornçÃo AMBIENTAL Do AMÁzoNAs - IPAAM, no uso das

atribuições que lhe confere a Lei n" 3.785 de24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

Detentor: JULIAN ANDREIA PEDRO BOM
Endereço parâ correspondênciar Rua das Comunicações. s/n - Villa Nova - Apuí/AM CEP:

CNPJ/CPF: 862.527.129.49 lnscrição Estadual:
Foíer (92) 99164-7687 e-mail: trevissnfl orÊstal@gmail.com
Registro no IPAAM: 0705.3406 Processo n': 01.01.030201.0098651202242
Recibo SINAFLOR PMFS: 213005,12 Recibo SII-AFLOR POE: 2 1300602

DADOS DE EXPLORA AO/VOLUME
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ESTIMADO
Dcclarado coÍte Emitido Saldo no DOFAutorizado

NAVol. (mr) Vol. (m') NA Vol. (m3) NA Vol. (mr)
Espécie Nome cientifico

0.0000Hyrhe no I o b ium pe lraeu m 1215.3610 207 0.0000 0.0000Angelim-pedra

0.0000 8.5560Cambará-preto Qualea psraensis 1866.0107 469 8.5560

0.0000 0,0000Ccdromara C e d rc I i nga c aten iformi s t522.7554 228 0.0000

8830.4457 1264 389.8750 0.0000 389.8750Copaiba-iacaré Eperua olei{era

Diptery odorata 608.7033 H5 t9.6950 0.0000 19.6950Cumâru

0.0000CuDiúba Goupia glabra 789.9638 232 0.0000 0,0000

30.7690 0.0000Carapeira Ápuleia molaris 352.2465 10 30.7690

9.9950 0.0000 9.9950Guariúba Clorísio racemosa 548.9't27 139

Tabebuia serratífolia 685.9812 I t9 ,1 §<?n 0,0000 23.552dlpê-amarelo

2 t_4800Itaúba lle:ílaurus ilauba 326.1003 82 21.4800 0.0000
- 0.0000 6.6530Jalai Hymenaea courbaril 568.3998 102 6,6530

t96 37.2000 0.0000 37.2000Jequitibá-Íosa Allonloma lineala I t03.1099

Louro Ocotea rubra 500.1 t29 l2l 0.0000 0.0000 0.0000

Mirindiba Terminalía amazônica 1453.9552 203 30.7550 0.0000 30.7550

0.0000 46.7600Muiracatiara Astronium lecointei 204.1626 46.7ó00

2ó0.2358 43 0.0000 0.0000 0.0000M u irap iranga Brosimum poraense

Pequiarana Caryocar plabrum 461-1012 92 0.0000 0.0000 0.0000

0,0000Quaruba Qualea albífiora t930.2',793 107 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000Sucupira Bo\rdichia nirida 129.1673 26 0.0000

18.8090
-l'auari

Courataritauari 597.9913 86 18.8090 0.0000

23986.26t9 6,1,1.0990 30.7690 613.3300Total Geral 1229

4!e!§4q:

. Renovação da Lice[ça de Operaçâo - L.O. concedida com base na Decisâo cotrstante no processo 072766f,-
23.2022.E.04.0001.

. Estr licençr é compo3tr de 29 restrlções e/ou cotrdições constântes no verso, cujo nio cumprimento/etcndimcnto
sujeitrú r süs lnv.lldrÉo e/ou rs pcnalld8d6 previstss em normrs.

. Esta licetrçr rlo compmvr nêm substitul o documcnto dê pÍoprledede, de possc ou dc domíoio do imóvel.

. Ests liceDçr devG perErncccr Br locrlizsçío dr rtividrdc c erposlr d€ forEa üsÍvel (fretrte e vcrso).

Manaus-AM, 12 de a

Rosa Geissler Juliano Marcos te de Souza
Técnica te

Av. Mario Ypiranga Monteiro, 3280 - PaÍqu'ê 'lO dê Novombro
Fone: (92) 2123â721 I 2'123-6731 I 2123-677A
Manaus -AM - CEP: 69.050-030
wêb: www.ipaam.am.gov.br

IPAAM
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NA


