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LICENÇA DE OPERAÇAO - L.O. No 27212022

O INSTITUTO DE PROTEÇÀO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM,
no uso das atribuições que lhe confere a Lei nq 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a

sente Lic a ue âutonza a:

DADOS DO IMÓVEL/MANEJO FLORESTAL

Manaus-AM, N NAM

on Souto C. Junior trte de Souza
Geren , no êxercício da Diretoria Técnica re te

Av. Mario Ypiranoa Monteiro, 3280 - Paíque 10 dê Novêmbro
Fone: (92) 2123-6721 I 2123-6731 I 21235778
Manaus - AM - CEP: 69.050430
web: www.ipaam.am.gov.br

IPAAM

Dêtêntor: Carlos André Barros Guimarães

Endêrêço para correspondência: Travessa lago do Acará, 06,
Novo Horizonte, Manicoré - Amazonas

CEP:

CNPJ/CPF: 513.541 í02-00
Fone: (92) 98849-5799 e-mail: andreguimaraesfl orestal@gmãil.com
Registro no IPAAM: 0703.3406

Recibo SINAFLOR POE: 21318877Recibo SINAFLOR PMFS: 21318876
Atividade: Exploração Florestal- PMFS de Maior lmpacto de Colheita

Finalidade: Autorizar a exploração florêstal através de um Plano de Manejo Florestal Sustentável
de Maior Impacto de Colheita em uma Unidade de Produção Florestal - UPF de 2.150,53 hectares,
cujo volume a ser explorado é de 49.291,30 m" de madeira em tora.

Pot. / Poluidor/Degradador: Pequeno

Responsável Técnico pela Elaboração: Engo. Florestal Kêllyson Luiz Reis Mota, CREA - 21272-
13 -D/AM (ART - AM20220311508 (chave ccW5d)
Responsável Técnico pela Execução: Engo. Florêstal Kellyson Luiz Reis Mota, CREA - 21272-13
-D/AM (ART - 4M202203115O8 (chave ccwsd)

Proprietário do imóvel: Victor Santos Maia de Souza
CAR: AM-1 302702-1D7 B94C21 lF 141 24832831 B0BD
1448,4Á'

Município: lvlanicoré-AM
Localização: M.E do Rio Manicore, lgarapé do Pedral, Manicoré - AM
Denominação do imóvel: Pedral
Regi6tro lmóvel: Matricula 839, livro 2-B-1, f|.539, Escritura Pública Simples e Pura no 10/839, Cartório de
Notas e Registros Públicos 2" Oficio da Comarca de Manicoré.
Coordenadas gêográficas de refêrência da UPF lDatum SIRGÁS 2000): 06'14'12,76'S' S e 61'31' 05,78"

Área da Propried ade (hali 2.672,91 Área da Unidade de Produção Florêstal - UPF
(ha):2.150,53

Área de Reserva Legal - ARL (ha): 2.672,9'l
Área de Efetiva Exploração Florestal - AEEF (ha):
't.990,25

Área de Manejo Florestal - AMF (ha): 2150,22 lntensidade de colheita lm'lhal 24,76
Volume de Madêira AutoÍizado (m3): 49.291 ,30 Ciclo de corte (Anos): 29
Volume de Lenha Autorizado (ST): 49.291 ,30 Número de Espécies a colher: 25
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lnscrição Estadual:

Processo noi 006438/2022-7 2

Porte: Excepcional Validade: 02 anos

CPF/cNPJ: 992.039.872-1 5
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RESTRIÇÕES E/OU CONDIÇÕES DE VALIDADE DESTA LICENÇA - LO N'27212022

O pedido de licenciam€nto e a. rcspectivs concesseo da m€sma, só teú velidade quando publicada Diário Oficial do Estado,

periódico rGgional local ou locsl de gÍande circulaçâo, em m€io eleÍônico de comunicaçào manído pelo IPAAM, ou nos murais

das PÍefeituÍas € CâInâÍas Müicipais, conform€ art.24. da Lei n" 3.7E5 de 24 dejulho de 2012.
Identificar a áêa do empre€Ddimento com plúca, conforme modelo IPAÁM.
A solicitação da rcnovsçâo da Licença Ambiental devená ser requerida num prezo minimo de 120 dias, antes do vencim€nto,

confom€ art.23, da L€i n'3.765 de 24 dejulho de 2012.
A presentê Licença está sendo concedida com tas€ nas infoÍmações constsntes no pÍocesso ío. 643t12022-12 e nas p€ças tecnicas

cádasrradas no SINA-FLOR.
Toda e qualqueÍ modificaçâo intÍoduzida no projelo após a emissâo da Licença podeni implicar na sua autorÍxitica invâlidaçào,

devendo ser solicilsda nova Licença, com ônus para o inteÍesssdo.
Esta Licença é válida apenas psrâ a localizaçeo, alividade e fimtidade constante na mes6a, d€v€ndo o interessado comrmicar ao

IPAAM quando houv€r mudança <Ê qualquer um destes itens.

Ests Liceoça nao dispersa e nem substirui nenhuÍn documento exigido p€la L€8ishçao Federal, Estadual e Municipal.
Manler inlegÍal as Á,reâs de Preservaçào Permânente - APP, ficando autoízadas somente intervençõe§, pala fms de consfuçâo de

pontes e bueiros confoÍme previsto no PMFS/POÉ,.
Ficô proibido o corte da Castanh€in (Berthollstia excelsa) e da Seringu€iÍa (Hevea spp.) confome estab€lece o DecÍeto Federal n'
5.975106 e da Ándiroba (Carapa girianensis; Carâpr paraense) e Copaibâ (CopaifeÍâ tÍapezifolia haFe; Copaif€Ís Í€ticulala;

Copsif€ra multijugâ), de acoÍdo com o Decreto Estadual n'25.044/05.
Cumprir com as medidas de minimização dos impactos descritos no PÍojeto de Mânejo FloÍestal apÍesentado a este Instituto.
Esta licençâ autoriza a extlaçeo das espécies e volumetÍia nela listadas, permitindo o itricio da exploração.

Âús â emissào dâ AIITEX e posteíor declâração de corts no SINAFLoR, fica permitido a emissão de DOFS.

Fica pÍoibida a enaada em propriedade de teÍceircs e o desmate sob qualquerjustificativa sem autorizaçao dos mesmos e do óÍgâo

ambiental compet€nte.
É proibida a exploração (cone, arraste e transporte nâ floÍesta) nos peÍiodos definidos pelo IPAAM d€ acordo com a Portariâ
IPAAM M 176/09, podendo ser permiido o transpoÍte de Ínadeira constaíte em D€claração do Corte e devidamente estocada no
pátio de transbordo desd€ qu€ compÍovado por meio de RelatóÍio de Atividades.
Afixar e msntet, juito aos tocos da§ árvores exploradâs, plaquetas com a numeÍação da árvoÍ€ coÍÍe§poÍldente.
É obrigado o conüole da origem floÍestsl por meio de rssE€âmento dâ íudeira colhidr desde a suâ locelização na floresta até o seu

locãl d€ desdobÍrmento.
As torss em pátio deverão estar devidament€ idontificadas (núÍeÍação da áflor€ e identificação da torE/secção conespondente) poÍ
meio de plaquotas ou qualquer outro material que garants a permâ[ência do rcgistro até a concluúo do tÍansporl€ para o destino

final.
Manter atualiadas as tâtrelas de romaneio, apresentando-as aos órgãos ambientais competentes duÍante as vistonas técnicas e

fiscali-zações.
Deverão constar no romaJleio das toras. rlo minimo, Ílome wlgar, espécie, número dâ tora/seção, medição em cruz das pontas,
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volume data de anaste e data de

Devereo, obrigatoúmente, acomparüar o tmnsportê das torrs, o DOF, Nota FiscÂl € o Íomaneio parâ confeéncia pelo de§tfuatirio,
bêm como de equipes de fiscalização.
Apresenta! relatórios pa$iais de atividade para monitoÍamento/ecompanhamento das atiüdades de explorsção Ílorestal
desenvolvidas na UPF, semesÍslmente a partir da liberação da Lic€nça de Op€mção, assinado p€lo rgsponsável lécnico do projeto.

conforme Termo dê RefeÍência modelo IPAAM.
Âpresentar Relatório Final das Atividades, em até 60 (sessenta) dias após o vonrimento desla licença, conforme TeÍÍno de

Referêúcia Modelo IPAAM.
Os Relstórios de Atividades deveJão estar acomp hados de Íomaneio em platrilha Exc6l, com memória de cálculo em siquivo
(.xls), mapa drs esrrôdâs e Íútios atlertos em foÍm&to (.shp) e carta imagem de satélit€ (atualizada).

Indicios de comercializâção iÍregul6r de cÍéditos no sistema DOF constâudos poÍ meio da análise dos relÂtórios de atividades,

acomparhsmoDto do sistema DOF, monitoÍam€nto remoto ou de vistorias/fiscalização pod€m acsrÊtaÍ no bloqueio do DOF € a

suspensõo dâ AUTEX.
À saida d€ Ínatéria primê do empre€ndimento cujo transpoíe seja considemdo econômica ou logisticâmente inviável deveÍá ser

d€vidâmenle justifi cada.
ConfiÍÍnôdos o3 indlcios de com€ÍcializsçAo iÍregulaÍ de crédilos no sistema DOF será procedido ã Suspensâo e/ou cancelamento

da Licença de Opereçõo - LO s rcspectiva AUTEX.
Realizrr a manu&nção da eslrada principal da UPF, mântendo-a trafegiivel até a vistoria pógexplorÂtóriâ-

SinalizaÍ com placas e Íla er pr€servadâ e lirÍe de exploreção, uma âi)(a de veget!ção de no mínimo Í50 (crnto e cinqu€nta)

metros entre a pÍopÍiedade e qualquer Unidade de Conservação e/ou Term lndigena.
O d€tentoÍ, o cxplomdor florestal e o Íesponsáv€l tecnico do PMFS,POE, estão sujsitos às sonções administmtivas na medida de

suâ culpabilidade.
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LrcENÇA DE OPERAÇÃO - L.O. Ns 272t2022 fls.02

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS _ IPAAM.
no uso das atribuições que lhe confere a Lei nq 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a

nte Li ue autoriza a:

DADOS DE EXPLORA Ãorvoluue ESTIMADO

Atencão:

Esta licençr é composta de 29 restriçÕes e/ou condições cotrststrtes ]lo verso, cüjo não
cumprimento/atendimetrto sujeitará r su8 invslidsçlo e/ou as penalidades previstâs em Ilormas.
Esta licençs trío comprova oem substitui o documerto de propriedade, dc posse ou de domínio do
imóvel.
Estr licençr deve permatrecer ns localizsçlo d! ativid8de e exposta de forma visívcl (frente e verso).

Manaus-AM,

Juliano Marcos al ntemilson Souto C. Junior
no exercício da Diretoria Técnica

Av. Mario Ypirangâ Monteiro, 3280 - PaÍque í0 do Novombro
Fonet (9212123472't I 2'123.€,731 I 2123ô778
Manaus - AM - CEP: 69.050-030
wêb: www.ipaam.am.gov.br

de Souza
te

IPAAM
tnsdtuto de Prot@ 

^mbiênr.l

Detêntor: Carlos André Barros Guimarães

Endereço para corrêspondência: Travessa lago do Acará, 06,
Novo Horizonte, Manicoré - Amazonas

CNPJ/CPF: 513.541 102-00 lnscrição Estadual:

e-mail: andreg uimaraêsflorestal@gmail.comFone: (92) 98849-5799
Processo not 00643812022-7 2Rêgistro no IFAAM: 0703.3406

\oúc vulqar \otE. CienIiíico vol./m'
ANCELIM AMARGOSO ,htoirca guianensis 89 388.7574

204 1460.8124ANCELIM PEDRA Hymenolobiun peíraeun
ANCELIM VERMELHO Diniziaercelsa 6505.6908

Erisma uncinolun 789 3274,1356CEDRINHO
48 757,8967CEDRO MARA C e drc I i,ga ca te n i ío t m r s

COPAIBA JACARE Eperua oleiferu 136l 9003,8958
Dipteryt odorala 594 2947.3461CUMARU

t941,9460CUPIUBA Goupia glabru 317

Clatisia Mcemosa 349 1332.6189GI.]ARIUBA
163 t481.6558rPÊ Tabebuia se atiÍolia
328 t822.6860JATOBA Hvmenaea courbaril

JEQUITIBA ROSA Cariniana nic.anthã 112 1212.2528
6l 245,8160l_ouRo Licaria gida

LOURO PRETO Nectandru rcticulala 93 337,5530
MARUPA Manilkato hube 8I 153.6580

281 2186.1t31N{ASSARANDUBA Smarouba anara
2371.1t82MUIRACATIARA Astrcnium lecoinlei 440

Brcsifiun rubescens 1539.54 t9MUIRÁPIRANGA
t8 133,3r97PIQUIA Caryocar eillosut ,

PIQUIARANA Carwcar Elabrum 53 3ó5,106ó
PelloÍvhe Donialatd 680 2437 _1382ROXINHO

258 1094,9104SUCUPIRA Bovd i c h ia brds i I ie ns i s

TANIBUCA Buchenavia capilato 78 990,E074

TAUARI BRANCO Couralati fl/tanensis E6 674,9655
341 4430,297 5TAUARI VERMELHO Allantoma decaadra

Totâl Ceral 7.581 49.291J0

Direto

CEP:
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