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LICENÇA DE OPERAÇAO - L.O. No 27812022

o INSTITUTo »r rRorrçÃo AMBIENTAL Do AMAzoNAS - IpAAM,
no uso das atribuições que lhe confere a Lei nq 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a

GOVERNO DO ESTÀDO DO AMAZONAS

ue autonza a:

DADOS DO IMOVEL/MÁNEJO FLORESTAL

nte

Detentor: Raimundo de Souza Maia Filho

Endereço para correspondência: Rua: Isaac Peres. 3473, São Jorge.
Itacoatiara/AM.

CNPJ/CPF: 439.241.232-68

e-mail: jorgenunes.engfl orestal @hotmail.comFone: ---
Processo n': 01.01.030201.00664612022-7 IRegistro no IPAAM: 1015.3.106

Recibo SINAFLOR PMFS: 2l 3 I 8873 Recibo SINAFLOR POE: 2l 3 I 8872

Atividade: PMFS de Maior Impacto de Colheita

Finalidade: Autorizar a exploração florestal através de um Plano de Manejo Florestal Sustentável de

Maior lmpacto de Colheita em uma Unidade de Produção Florestal - UPF de 1.291,46 hectares, cujo
volume a ser explorado ó de 29.567,1790 m' de madeira em tora e 29.567,1790 ST de ledhâ.

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

Responsável Tecnico pele Eleboraçâo: Eng'. Florestal JoRGE CHAVES NUNES - RNP: 0416255000-
ÂRT N' 4M20220319651- Chave CZM3
Responsável Tecnico pela ExecuçÍio: Engo. Floreslal JORGE CHAVES NUNES - RNP: 0416255000
ART AM20220330341- Chave lzB88

Proprietário do imóvel: Raimurdo de Souza Maia Filho
CPF/CNPJ: 439.241.232-68 CAR: AM- I 303 I 06-37 F 5.3'7 85.70C7.4467.8078.5CE2.797C.84E4

Município: Nova Olinda do Norte/AM
Loca e do Rio Paracun , zona rural
Denomina do imóvel: FAZENDA O FRANCISCO

Registro Imóvel: Título Definitivo, registrado sob matrícula de n' 488, às fls. I I 0 do Livro 2 do Cartório do
2" Oficio da Comarca de Nova Olinda/Amazonas
Coordenâdas ráÍicas de referência da UPF sIÀGl^t {3'47'32, 10" e -58"1 9' 14,87"

rea da Pro riedade a | 1370.49 rea dâ Unidade d€ Prod Florestâl - UPF 1.291.46
rêâ de Reservâ I-ARL ha I 12 rea de Efetiva Ex Florestal - AEEF ha 1.182.86

Área de Manejo Florestal - AMF (ha):
t?91.46

Intensidade de Colh€ira (mr/ha): 24,99

Volüme de Madeira Autorizado (mr):
29.567,1790

Ciclo de corte (Anos): 30

Volume de Lenha Autorizado (ST):
29 .56'7 .t790

Número de Espécies a colher: 24'

Manaus-AM, 0

milson Souto C. Junior
Ge no exercício da Diretoria Técnica

Av Mario Ypiranga Monteiro, 3280 - PaÍque í0 de Nov€mbro
Fone: (921 2123ô721 I 212?.6731 I 2123ôT78
Mânâus - AM - CEP: 69.050-030
web: www.ipaam.âm.govbr

Juliano Marcos nte de Souza
Diretorlrcs
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CEP: CEP: 69.104-066.

Inscrição Estadual:--

Poíe: Excepcional



RESTR]ÇOES E/OU CONDIÇÔES DE VALIDADE DESTA LICENÇA _ LO N" 27812022
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O pedido de lic€rciamerto ê a ÍesÍr€ctiva concessão da mesma, só terá validsde quando publicôdr Diário Oficiâl do Estado,
peri&ico Íegional local ou local de grande ciÍculâção, em meio eletiônico de comunicrçao msntido pelo IPAÁM, oü los murai§
das PÍefeiruras e Câmsras Muricipais, confo.me &rt.24, dr lri D" 3.785 dê 24 dejulho dc 2012.
Identificar a área do empÍeendimento com plâcâ, confome modelo IPAÂM.
A solicit!ção d! ÍenovaçÀo di LiccÍça Ambientrl deverá ser requerida num pÍazo mlllimo dc 120 dias, âfles do vençimento,
cotrfoÍme aÍ.23, da L,€i Ír" 3.785 de 24 dejulho dc2012.
A pÍeseÍrte Licença esd s€ndo coÍcedida com base ms i[foÍÍnâçôes constaltes no processo Ío. 01.01.030201.00ó6,16/2022-71 e

nas peçâs recdcas cadastradas no SINAILOR.
Toda c qualquer modificação introduzida no proj€to rpós e emisâo da LiceIç{ pode.á implicar na sua autorútica invslidaÉo,
devendo seÍ solicitada novs Licençâ, com ôÍus paÍa o iÍtcÍessâdo.
Esta Licença é qilida apenas psaa a localizaçto, atividade e finalidade c-otrsunte Íâ mesftL devcndo o iúlercssado comunicar so
IPAAM quarldo hoüvcÍ mudsr4! dc qualqucÍ um deses ilctrs.
Estr Licenç, não dispensa e nem substitui rcnhum documerto exigido p€la Lcgislrçao Fcdcr.l, Est durl c Münicipal.
Manter integr.l as Ar€as de Preservaçio Permanênte - APP, ficlndo rütoÍi"tdas somanle intervenções, pafl 6ns de coDsmrÉo de
pontes e bueiros c@fo,me previsto no PMFS/POE.
Fica prcibido o coíe da Cn§r,íheira (Be ho elia ercerra) e da SeringueiE (Heloa sW.) conforÍfiÉ eírbelec€ o &creto F€deral no

5.975/0ó e da Andiroba (Carupo gubmnsit: Carapa praense) e CoWíú (Coryíeru trapezifolia ,vyne; Copaalero rcticllato;
Coryíen ultüugar, de acordo com o Decreto Estsduâl n'25.044/05.
Cumpr com as medidas de minimi?rçeo dos impactos descritos rc Projeto d€ M8n€jo FloÍestal sprEsentsdo a esle Instituto.
Esl{ Iiceoça âutoízi I extração dss espécies e volumetria nela listâdas, pernitindo o inloio ds exploraçâo.
Após a emissão da AUTEX e posterior declalação de coíe no SINAFLOR. fics peÍmitido a emissão de DOFS.
Fica proibida a eÀtrada em pÍopriedsde dc terceiÍos e o desÍnste sob. qualquer justificstivâ sem autorizâção dos mesnros e do órgão
ambiental compereoE.
E proibids a explorrçào (coíc, arr.stc e tÍanspoíc da floresla) ros periodos definidos p€lo TPAAM de acordo com a Poíaria
IPAAM N" l7ól09, podendo seÍ permitido o lrhsporte dc ÍÍradsira cons&nte cm Declar'âçào de Coíc e devidaEente estoc€d8 tro
pltio de F.Dsbordo desdc que comp.ovado po. meio de RelâtóÍio de Átivid.des.
Afixú e manter, juúto âos tocos dâs áÍvoras explorádas, plaquctas com a numeÍaçào ds áryoÍe coíÊspoÍdente.
É obrigado o controle da oaigcm Íloacstal por nieio de rasÍsâmento dâ úudeiÍa colhid! desde r sua locsliução Íâ floresta 8té o seu

local de d€sdobiôrnetrto.
Âs toÍas em pátio deveÍao esls devidamcÍte ideotific{das (num€rrção ds árvoÍe e identiíicação dâ lora/secção coçÍespo[deitc) por
meio de plaquctrs ou qurlqu€r outÍo Ítrlterial que gârütâ a peÍmaíeicia do Íegisúo ôté r conclusâo do trmspoÍe pars o dcstino
finat.
MahtcÍ {oalizadas rs tâbêlâs de roÍúncio, âpresentsrdGas aos órgãos áfibi€ítôis competeÍtes duÍante as vistorias tecnicas e

fiscrlizôções.
Dcverão constaÍ Íro Íona[eio das toars, no mlnimo, oome vulgaÍ, espccie, ÍlúÍrêro da tors/scção, medição em cÍuz das pontas,
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Plâca Tora,/Seção Nome Vulgar Especie l)l I)2 D] D.1 Comp. (m) Vol. (rnr) t)ata de 
^rraste

Data de Trânspoíc
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mélodo lrico). dala de armsle e data de trâ

DeveÍão, obrigâtoúmente, acoúpúhar o §rnsportê das toias, o DOF, Nots Fiscal c o Íomúeio paÍa confeÍência pelo destinriário,
bcm como de equipçs de fis.rliz!çÀo.
ÀpÍÊseqtâ, relâtórios parcilis de atividldê para monitonmento/acomÍ)ürhsmento das xtividad€s de cxploÍ89âo ÍloÍsstal
d€senvolvidas nâ UPF, sêrnestralmcnte t paÍtiÍ dâ libcEÉo dâ Lic.eíça dc Operação, rssiíado pclo Íesponúrel técnico do projeto,
confoíae TeÍmo de RcfêÉrcia modclo IPAÁM.
Aprêseítar RêlatóÍio Final dls Atividâdcs, cm até 60 (sess€nta) dias após o vencimcÍto dcstr liceDç{, confoÍm€ Tcrno de
RcÍerêíciâ Modelo IPAAM.
Os Relrtórios dc Atividâdcs dcvcaão $taÍ rcompanhdos de romrncio em pla[ilha Excel, c{m m€móÍia de qálculo em arquivo
(.ís), mrpa das €sE drs ê Érios âbenos cm formato (.úp) e carta iÍnagêm de satélíc (úusliz.dr).
hdkio6 de comcrcirlizaçeo iÍrgular dc cÍédito6 no siíema DOF constât dos por meio da análise dos Elúórios dc úividrdes,
acompdnhâmento do sistema DOF, monitoÍamclrto lemoto ou de üstoriavfiscalizaçlo podem â.irÍÊtü no bloqueio do mF e a

suspensão da AUIEX.
A ssidr de Ínatfia pdÍn do empreendiftcnto cujo taltspoÍe scja considarado cconômica ou logisticamente iDviávol deverá ser

devidsmente justifi cada.
Confirmados os indlcios de comgrciâlizaçeo irrcgular de créditos no sistema DOF serú procedido a Suspensão e./ou cancêlâmento
da Liccnç. de OFêração - LO e Íespectivd AUTEX.
Realizâr â maDuteíçâo ds estaadâ prhcipal dr UPF, msrtendo-a usfeSávcl até a vistoria pós-explontória.
Sinaliar com plaças e manter pÍes€rvsda e livre de exploÍaçào. umâ faixa de vegelsçâo de no mlnimo 150 (canto e citrqücnt!)
metros eotre a prcpÍiedadc e quâlqueÍ Unidade de ConseÉâção eJou TeÍra Indig€nr.
O detentor, o sxplondoÍ Ílorêstrt c o Íesponúvêl t&nico do PMFSDOE, esteo sujeitos fu sânções âdministrâtivas na medida de

süs culpúilidrde.
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LICENÇA DE OPERAÇÃO - L.O. Nq 27812022 fls.02

o rNsrrruro ur rnorrçÃo AMBIENTAL Do AMAZoNAS - rpAAM,
no uso das atribuições que lhe confere a Lei ns 3.785 de 24 de Julho de 2012, expe{e a
presente Licença que autoriza a:

DADOS DE EXPLORA Ão/voLUME ESTIMADO

Atencão:

Ests licençs é composta de 29 rcstriçóes e/ou condições constartes oo verso, cujo nâo
cumpriàetrto/âtendimetrto sujeitará a sua iovslidâçío e/ou as penelidades previstas em normas.
Estr licençr nlo comprova rcm sübstitui o docümetrto de propriedsdc, de posse ou de domínio do
iuróvel.
f,str licençs deve permsnecer tra localizaçro ds rtividade e erposta de forma visível (fretrte e verso),

Manaus-AM, 0? S IM
milson Souto C. Junior Juliano Marco v nte de Souza

Ge no exercício da Diretoria Técnica nt€

--/g
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Av. Mario YpiÍanga Monteiro, 3280 - PaÍqus 10 de Novembro
Fone: (9212123472'l I 2'12?6731 I 2123.€778
Manaus -AM - CEP: 69.050-030
web: www.ipaam.am.gov,br

IPAAM

Detentor: Raimundo de Souza Maia Filho

Endereço para correspondência: Rua: lsaac Peres,3473, São Jorge.
CEP: 69.104-066. Itacoatiara./AM.

CEP: -
CNPJ/CPF: 439.241.232-68 Inscrição Estad ual:--

Fone: --- e-mail : j orgenunes.engfl orestal(@hotmail.com
Registro no IPAAM: 1015.340ô Processo no: 0 1.0 1.03020 1.00ó64612022-1 |

NANome vulgar Nome CientiÍico Volume (n')
180Ângelim-pedra Hyme n o I ob iu m pe I r ae u rn 636,9530

Angelim-vermelho Dínízia excelsa 2194.3290 123

Castanha-sâpucaia Lecythis rubucaio 159.'1'.l80 1t
CedÍinho Scletonema mictanlhum 510.2240 98

526-1140 36Cedromara CedreIi ga càteniÍormís
263.1120 52Cop{íba-iacaré Eperua oledera

569C u maru Dipteryx odorata t 3 92.1810

1436Cu piú b, Goupio glabra 1692.3240
Guariuba Clarisia racemosa 140,9430

Ipê Tabebnia serrutilolia 1575.2590 919
Itaúba Me:ílaurus itauba 64.0420 30

Hymenaea courboríl 622.9540 17tJatobá
3991.7240 \434Louro Nectandra discolor

Louro-preto Nectandra retículata 450.2840 n0
Maçaraoduba Manilkara huberi 4019-2240 1049

Mandioqueira Oualea paruensi§ t240.2860 216
Muiracatisra Áshonium lecoíhleí 16.9040 )
MuiíaDirângs Brosimum paraense 581.t480 113

539.6690 7'7Peq uiá Cdrvíxar villosurn
632.6t 50 162Pequiârana Caryocar globrum

231Sucupira Bowdichia nitida 749.2000
28'7Tauari-vermelho Catiniana icraníha 1641.99 r0

Tento O nosia paraensis 108.23 r0
Timborâna C lat hr o lr op is moc r oc arpa 817.4100

TOTAL GER{L 29.567.1790 7.986
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