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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

LICENÇA DE OPERAÇÃO - L.O. No299 n9-01 l" Alteração

o INSTITUTo nn pnorrÇÂo AMBTENTAL Do AMAZoNAS - IrAAM,
no uso das atribuições que lhe confere a Lei nq 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a
presente Licença que autoriza a:

DA-DOS DO IMOVEL/MANEJO FLORESTAL

RenovaçIo dr Llccnçr dc Op€rrçlo - L,O. conc€dids com basc m Decislo Judlcid constrntc no
proccsso 072766!23.2022.E.04.000 l.

Manaus, 19 de Agosto ile 2022

Rosa liveira Geisller Juliano Marcos à te de Souza
D Técnica te

Av. Mario Ypiranga Monteiro, 3280 - PaÍqu€ í0 de Novombro
Fone. (92121236721 I 212?-673't 121234178
Mânãus - AM - CEP: 69.050-030
wsb: www.ipaam.am.gov.br

IPAAM

Interessado: Julian Andreia Pedro Bom Gobbi

Endereço para correspondência: Rua das ComunicaÇÕes, s/no, Bairro Vila Nova, Apui -
AM

CEP:

CNPJ/CPF: 862.527 . 1 2949 Inscrição Estâduâl:

Fone: (92) 99164-7687
e-mail:
tsevisanfl orestal@gmail.com

Rêgistro no IPAAM: 0705.3406 Processo 
^" 

| 9865 12022-02 Municipio: Apui-AM

Recibo SINAFLOR PMFS: 21300542 Recibo SINAFLOR POE: 2í300602

Atividâdc: Exploração Florestal - PMFS Maior lmpacto 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 1.112,82 hectares. cujo volume a ser

explorado é de 23.9E2,101 m3 de madeira em tora

Pot. / Poluidor/Degradador: Pequeno Porte: Excepcional Validade: 358 dias
Responsável Técnico pela Elaboraçâo: Eng'. Florestal Elifran Roque Luna - RNP: 0408457686 - ARI
AM20190177219 - Chave WYZbb
Responsável Técnico pela Execução: Eng'- Florestal Elifran Roque Luna - RNP: 0408457686 - ART
AM20190177219 - Chave WYZbb

Proprietário do imóvel: Julian Andreia Pedro Bom Gobbi
CPF/CNPJ: 862.527.129-49
Münicípio: Apui
Locrlizaçlo; BR 230, Fazenda Três Irmâos - Zona Rural
Denominação do imóvel: Fazenda Três Irmãos
Registro Imóvel: Não possui. Requerimento de Regularização Fundiária n" 56421 .000886/2015-80
Coorderadas geográÍicas de referêDci8 da UPF (Dolum Sl RGÁS 2000); -0'l'20'18,65 " ç -60"22'03.89"
Area da Propriedade (hs): 1282,10 Área da Unidade de Prodüçío Florestal - UPF(ha): L lll.8:
Area de Reservâ Leqal - ARL (ha): 1.037,42 Áree de EÍetiva Erploração Florestal - AEEF (ha):996.88
Areâ de Mânejo Florestel - AMF (ha)r 1. I 12.82 Itrtensidade de Colheita (m'!Aa): 24.99

Volüme de Mrdeira Autoriz{do (m'): 23.9E2,1010 Ciclo de corte (Anos): 30
volume de Lenha Autorizedo (ST): -- Número de Espécies â colher: l0
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RESTRIÇÕES E/OU CONDrÇÔES DE VALIDADE DESTÀ L|CENÇA - LO N" 299/t9-01 l" Alreraçáo

l. O p€dido de lic€ncirmenlo c ! r€spocliv! concessao d. m€§m!, só terá v.lid.de quando publictds Diário Oficiâl do Eúdo,
pcriódko rEdonal local ou loc{l de grndc circuhçâo, cm meio cleú6nico de oomunicação tnâÍtüo pclo IPAAM, ou tros muiais
das hefeituns e Câftrr's Municipois, coÍfoÍmc aÍ.24, da Lei n" 3.7t5 dc 24 d€ julbo de 2012.

2. ldentiÍicar a ór€a do cmpÍrcndimeDto com pl8ca, confoame nod€lo IPAAM.
3. A solicitâçro da Íenovrçào da Licenç! AmbiÉÍtrl dçvená seÍ requarid! num pÍlzo mínimo dc 120 dias. anlcs do veícimento.

cotrfoíme üt.23, da Lêi í"1.7t5 d.24 dcjulho d.2012.
4. A presentê Liccnç! csd sendo coíc€didr com brs€ üs infoamaçô€s constarÍcs no processo fisico e nas pôçâs l&nicls cadasEsdas

NO SINATLOR,
5. A prese e Licctrça está sendo concedids com base nas infoÍinações constant€! no pnoc.3so r'.9Í,í,5n02242.
6. Todâ e qualquer modiíicaçào induzid! no pÍojeto opós a emissào d8 Liccnç. podeú implicai n! sus.utoÍrútica invalidação,

devendo seÍ solicitâds nova Licença, com ôÍus paÍs o iDteÍ€sssdo.
7. Est! LiceÍlçâ é vólidr apcnss pota a locslizrção, âtividade e finllidade coístirtc m mêsÍüá, devcido o intcrcssado comunicaÍ ao

IPAAM quando houveÍ mudrDç{ de qudqueÍ um destes itcDs.
t. Esta Lic.nçâ í!o dispeosa e nem sutrtitui ncnhum documento exigido pels Lcgishçio Federal, EsMurl c Municipsl.
9. MsnteÍ intêgral as Arcas de Prcs€rvrçào PêrÍrancotc - APP, fic&do rutoÍizads:i someÍte inlervetrçõcs, parâ fins dÊ consüuçâo dc

pontas c buêiÍos côDfoÍme pÍevisto no PMFS/POE.
l0- Fica pmibido o coÍle dr Ca§síhciÍr (Ee rorlelia ercelsa, e dsseringrei.a lHeeea qp.) cÃnfoÍtÉ €strb€lacc o DecÍao Federal n'

5.97510ó € da AndiÍobo (Cdtaq guiarrensis: Catapa paraense) e CoÉÍtd (CopiÍeru tÍapeziÍolia hayne: Copai/era rcticulaa:
Copa{eru nuhiugal,de acordo com o D@ÍÇto Estsdual tro 25.044/05-

11. Cumprir com ôs medidts de minirnização dos impaclos dcscritos no ftojío de Manejo Florestd rprEs€rtâdo ã e§te Instituto.'
12. Esta licença autoÍia ! exfrrçâo dss ospéci€s c volúnetriâ nela listadâs, pcrmitindo o iílcio da axplorsçlo.
13. Apó§ I emissão d. AUTEX e posleÍior decl.raçlo de cllte no SINÂFLOq fica peÍmitido a emissâo de mFs.
14. Fics proibida a cnütda em pÍopaicdadc de teÍcciros ê o dosmste sob quslquerjustificativa s€m sutorizqro dos mcsmos Ê do órBào

ambiênul competente.
15. É pÍoibir! s axplorrçào (coÍE úrâstc e E rsportc Ds 0oEsta) oos períodos dcfiridos pclo IPAÀM dc acordo c.m a PonaÍir

IPA M No l7ú'l09, podendo sêr paÍmitido o EanspoÍe de rtadcirx constslte em Declaração de Coatc c devidrmerte eíocade m
pátio dc t ansboÍdo dsdc quc comprcvrdo poÍ m.io dê Rclatório de Atividad.s.

16. AfixaÍ e mrnlcÍ, junlo aos tocos drs áÍvor6 cxplorada§, phqueÍas com r llÚmeraçâo ds áÍro.e corÍespotrdclte.
17. É obritado o contsole dr oÍigcm oorastal poÍ meio de ÍrsEeaÍcnto ds msdçirr colhidÂ desde a sua locrlizsçlo nâ ÍloÍrsts aIa o s€u

local dc desdobÍameÍto.
It. As toms em pátio dcvcaío estar davidamcrte idenüficadss (trumerrçdo d! áryorc c identificaçro d! toÍd5ecçeo conrspondcate) por

meio dé plâquetas ou qualquer ouüo mâicrirl qüe goranta a permSnênciú do regisüo até a conclusão do transpoúe para o destino
final.

19. Manrer atualizadas as tabêlas de romaÍeio, âpícsentandcas aos órgàos ambienhis compete cs duÍrflte as vistorils técnicas e
Íisc8liz.çIes.

20. Deverão constâa no roíraíeio d&c to.rs, ío minimo, nome wlgrÍ, espécic, númêm ds tora/scção, mcdição cm cÍuz drs poítas,
!olume dala de arÍaste e data de

2t DeveÍao. obrigatoriancnte, âcornpar ú. o Eanspoíe d!§ torls o DOF, Nori Fisasl e o Íomancio pam confcrência pêlo destisório,
bem como de equipcs de fscalização.
Âpaesentar Íelatórios parciais dc atividadÇ p8lr monitorsnerlo/scompaoiamcnto drs arividades de cxploaaçío Aorestsl
d6envolvidas oa UPF, semestrrlmcnte â paÍir dâ libêração da Lic€nça de OpcÍação, assinado pelo Íesponsável técnico do pmjelô,
conforme TeÍmo dc Referência modelo IPAAM.
ApÍesenlar RelatóÍio Finâl dâs Atividldas, aín até 60 (sess€nta) dils 8p& o vencimento deata licençs, confo.me TeÍmo de
Refcrêncis Modelo IPAÁM-
Os Relatóíos dc Aividad€§ deverào est!. acompanludos dc romsn€io am planilhs Excel, com mamóú dc c{lculo cm arquivo
(.xls), m.pr drs csüadrs e Étios rb.nos cm foÍírato (.shp) e carti iÍÉteÍn de sâtélitê (arualizads).
tndlcios dc conrersidizasão insgulrr de cÍéditos no sisteÍra DOF constrtrdos por meio dr snó|fu€ dos ÍELtórios dê rtivilades,
rcompsnhamcnto do sist mâ DOF, monitoarmcnto aeÍnoto oü de viíoriÀífiscálizsçilo podcrn ac!ÍrcLr no bloqueio do DOF e a
susp€nslo ds AUIEX.
A saidâ dé Ínrtéri! prima do empÍ€eldimenlo cujo Íallspoíe s€ja considarrdo econômica oü logistícmcrtc hviível deverá scÍ
devidrmentc justifi csda
Confirm.dos os irdlcios de come.ciali?tçao irÍegül.r de créditos no sistcma DOF será procedido r SuspeBao dou caúcelamento
dã Licençs de O!Émçeo - LO e rEsp€ctiva ÀUTEX.
Realiz.r r ÍnanuteíÉo ds estiâd. princip.l dr UPF, ms endc.s fafegável rté . visroriâ pós-§xploratóú.
Sinalizs com plsqs e runteÍ pEs€rvad! e livÍr de explorôsão, uma faixr dc veSetrçlo de no mlnimo 150 (cento e cinquents)
meEos cntrc a pÍopÍiêdsde e quelqucÍ Unidlde de Conservação .Jou Tera lndlgena.
O detento., o explorrdo. ÍloÍ€stsl c o .esponúvcl técÍico do PMFS/POE, cstão sujeitos às srÀções admiÍrisúúiv.s n mdids de
sus culp8bilidadc.
R€{liz.r 8 solicit ção de Ícíovaçto da AUTEX no SINAFLOR
A cotrrc!úo dalat Li.a!ç. iov.lldr qú.lq.cr outrc do.üDarto dpadldo palo IPAA-il, Fr. rrtorlzaflo da ativiüda a q[a a
llrctDa aa rafarc
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Placâ Torrseçào Nome Vulgar Especie DI D2 D3 DI ComD. (m) Data de AnasleVol. (m') Data de Trônspôíe
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

LICENÇA DE OPERAÇAO - L.O.NL299119-01l" Alteração fls.02

DADOS DE EXPLORA Ãorvoluurn STIMADO

Mànaus, 19 de Agosto de 2022
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*or, * ^".k "i 
re Geis lte r

oirelora[recnica
.Iuliano Ma nte de Souza

Av. Mario Ypiranga Monteko, 3280 - PaÍqu€ 10 de Nov€mbo
Fone: (9212123ô721 I 212?ô731 I 21236778
Manaus -AM - CEP: 69.050-030
web: wwwipâam.am.govbr

IPAAM

Interessâdo: Julian Andreia Pedro Bom Gobbi

Endereço para correspondência: Rua das ComunicaçÕes, Vno, Bairro Vila Nova,
Apui - AM

CEP:

CN PJ/CPF : 862.527 . 12949 Inscrição Estadual:

Registro no IPAAM: 0705.3406 Processo n" : 91165 12022-02 Município: Apui-AM

Autorizâdo Declarado
cort€

Emitido

NA NA Vol. (m3) NA
Espécie Nome cientifico

Vol. (mi) Vol. (m3)

1245.1400 207 0.0000 0.0000 0,0000
^ngelim-pedra

Hlmenolobhtn petÍaeun
E.5560CambaÍi-píelo 1E65.7050 "169 E.55ó0 0.0000

t522j220 718 0,0000 0.0000 0.0000C edre I ihga cal e n ilo nn i s

3E9.8750Eperua oleifura 882t,7850 1264 389.8750 0.0000Copaiba-jacare
ó08.6150 145 t9.6950 0.0000 19.6950Dipteryx odoruta

0.0000Cüpiúba GouDio slabÍa 149 8110 232 0.0000 0,0000
,10 t0.7ós0 30.7690 0.0000GaÍapeira 352,t 780

9.995054t.8970 139 9.9950 0,0000Ouariúba
0.0000 21.5520lDê-amarelo Tobebuia seüauhlio ó85.8860 I 19 2t,5520

2t.4E00326.0170 82 21..1t00 0.0000luúba
0.0000 6.6530.larai Hlfienaea courbanl 5ó8.2950 102 6,6510

I t02.93I0 t96 37.2000 0,0000 t7.2000Jequitibá-rosa
0.0000 0.ô000Louro Ocotea rubro 500.0280 124 0,0000

1453.6840 201 30.7550 0.0000 30.7550Mirindiba Tenninalra ama:ónica
Moiracaliam Aslrokiüfi lecoiktei 204.73'.70 25 4ó.7600 0.0000 46.7600

260.2010 4l 0.0000 0.0000 0.0000MuirapiÍangâ Brosinun paruense
['cquiarana 461.6t40 92 0.0000 0.0000 0,0000

0.0000 0.0000 0.0000Qüârüba Qualea albi/lora t929,9720 401

sucuDirâ 129.1490 26 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 l8.80qt)'fauari s97,8580 86 r8.E090

23982. t010 1229 644 0990 30.7690 6 r 1.3300Tolal Geml

Di

hsdtuto dê Preçáo Atrblürtel
dolnâzon8

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

. Renoração da Lirença de Operaçào - L.O. coocedida com brse nâ D€cisão,ludiciâl constanle flo
p fl)cesso 0427663-23.202 2.{t.0{.000 I .

.{lcncào:

. Esta licençâ é compostr dc 32 restriçôes e/ou condições constsntes no verso, cujo nio
cumprimento/atendimerto sujeitará a sua invslidsção e/ou as penalidâdcs previstas em normas. .

. Estâ liceDça trío comprova nem substitui o documetrto de propriedade, de posse ou de domínio do
imóvel,

. Esta licetrça deve perm&necer na localizâçio da atiyidade c exposta de formâ visível (frente e verso).

Sâldo no DOF

NA Vol. (m!)


