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Av. MaÍio Ypiranga Mont€iro, 3280 - Parque 10 de Novembro
Fone: (92\ 21234721 I 2123.ô731 I 21234778
Manaus - AM - CEP: 69.050-030
web: www.ipaam.am.govbr

.--o. h,G, AL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

NÇA DE OPERAÇAO - L.O. Ns36912022

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

te Li ue autoriza a:

DADOS DO IMÓVEL/MANEJO FLORESTAL

Manaus-AM, iltl

Rosa Oliveira Geisller Juliano Marcos tg de Souza
Técnica dente

IPAAJTI

Detêntor: Hermes Rômulo Arâújo Pêssoa

CEP:
Endereço para corrêspondêncie: Rua Rui Barbosa, n' 1979, Centro,
Parintrns-AM

CNPJ/CPF: O5O. 191.332-72 lnscrição Estadual:

Fone: (92) 98555-4343 e-mail:

Rêgistro no IPAAM: í 0'16.3406 Píocêsso no i 008683 I 2022- I 4

Recibo SINAFLOR POE: 21318891

Atividade: Exploração Florestal- PMFS de Maior lmpacto 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 0í de 1687,971
hectares, cujo volume a ser êxplorado é de 39.757,78124 m" de madeira em tora.

Porte: Excepcional Validade: 02 AnosPot. / Poluidor/Degradador: Pequeno

Responsável Técnico pela Elaboração: Engo. Florestal Jorge Chaves Nunes, RNP
0416255000, ART - 4M2022031 I 508 (chave ccW5d)

Responsável Técnico pela Execução: Engo. Florestal Jorge Chaves Nunes -RNP: 0416255000
- ART 4M20220321097 - Chave: Ax6zB

Proprietário do imóvel: Hermes Rômulo Arâújo Pessoa

CPF/CNPJ: 050.19 1.332-'72 CAR: I 303403-6598565 I 334F4BB5884955C4EBEB0D92
Município: Parintins
Localização: Margem Esquerda do lgarapé-Açu - Rio Mamurú, Gleba - Nossa seúora do Carmo. Parintins/AM
Denominsção do imóvel: Fazenda Redenção
Registro lmóv€l: Título Definitivo Expedido Mediante Condições Resolutivas no 06170 - Série A-2 - ITEAM
Coordenadas geográficâs de referência da UPF (Datun SIRGAS 2000): 42"57'23.98" e -56"44'015"
Area da Propriedade (hâ): 2.302,6601 Ares dâ Unidsde de Produçâo Florestal - UPF (ha): 1687,971
Area de Reserva Legsl - ARL (hâ): 1.990,9219 Areâ dê Efetivâ Exploração Florestal - ÁEEF (ha): 1.600.7583
Area de Manejo Florestal - AMF (ha):2.302.6601 Int€nsidade de Colheita (m3/ha): 24.84
Volume d€ Msdeira Autorizado (m')t 39.757,7812 Ciclo de corte (Anos): 30

Volume de Lenhâ Autorizado (ST): 39.757,7812 Número de Espécies a colher:21
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Recibo SINAFLOR PilrFS: 21318890



RESTRIÇÔES E/OU CONDIçÔES DE VALIDADE DESTA LICENÇA - LO N! 36912022

l. O pedido de licenciamento e â Íespectiva coocessào ds mesma, só leú validade quando publicada Didrio Oficial do, Eslsdo.
paaiódico regionsl local ou locâl dc grande ciÍçulâçào, em meio eletrônico de comunisãção llrantido p€lo IPAÁM, ou nos mursis
das PrÊfeiturss € Câmaras MünicipaiE confoÍmc aí.24, ds Lei n'1.785 de 24 de julho de 2012.

2. Identiíicsr a áÍea do empreendúnento com placa, cooforme modelo IPAAM.
3. A solicitação ds r€novaçâo da Licença Ambientrl daveú ser requeddâ íum pÍrzo mínimo de 120 dias, sntes do vencimcnto.

confoÍmê art.23, dâ Lei n'3.7t5 de 24 dejulho de 2012.
4. A pÍes€nte Licença está sendo concedida com bâse íâs infoÍmrções constântes no processo n1 t6t3/2022-14 e nas peçâs técnicas

c&dssEadas ío SINÀFLOR.
5. Todâ e qualqueÍ modificaçâo iítroduzida no projeto após a emisseo da Licença podcni implicar na sü. automática invslidsçeo.

devcndo sGr solicitsda Dova Licenç!, com ônüs pf,m o inteÍcasado.
6. Esta Licençá é válids apeiras p€ra a localiz!çào. atividade e finalidâde constante na mesma, devendo o interessrdo comuíicar ao

IPAAM quando houv6 mudança de quâlquer um destes itens.
7. Esta Lic€nçs neo dispeDsâ e Íem subíioi ncnhum documento axigido peh Legislaçào Fedeial, Estadual c Municipsl.
t. MsnleÍ integral ss Á,rcas de Presewoçlo Pcrmauente - APP. ficaÍdo autorizadas somenle iDtervençôes, pâIr fins dc coústruçÀo de

pontes c bueiÍos conforme pÍevisto no PMFS/POE.
9. Fics pÍoibido o coíe ds Castaíheira (Berrâo,//eria srcelsa) e da Sçringüeífi (Hewa W.) coúúrtê estsbcleae o D€cÍcto FedeÍsl nó

5.975rcó e d. AndjioüÁ (Carupa guiane,..rb: Cdrapa paoente, e Coldíts lcopíera trapezíolio túyne; CopaiÍera r.tic ata:
Copaifetu ntlluaal, & acoÍdo com o D€cÍElo Esladual n" 25.0,{4/05.

l0- CumpÍir com as mêdidss de minimização dos iEpsctos dcscritos Ío PÍojeto d€ MÀnejo FloÍestal apÍesêntado I cate Inslitulo.
I I . Esta licança autoÍia â exrração das esp€ci€§ e volumetn! ncla listadas, p€rmitindo o inicio da exploÍaçâo.
l2- Após s emissão d! AUTEX e posrerior declsração de coÍte no SINAFLOR, fica permitido a emissâo de DOFS.

13. Fics pÍoibida ô enrrad! ern propriedsde de tercliros e o d€smste sob quelquerjuslificativa seltr rutorizsção dos m€smos e do ôrgão
smbimtal competetrte.

14. É prcibida a exploração (corte, srÍaste e trlnspoía na íloÍasta) nos Êgríodos definidos pelo IPA,{M dc acordo com a Ponrria
IPA,AM N' 176/09, podendo ser permitido o úansporte de lrlâdcim constaíte em DaclaraçAo de CoÍe e devidsmcnle estocâda no
pátio de úamboÍdo desde que compÍovado poÍ meio do Rclatório de Atividades.

I 5. Afixâr e maíter, junto aos tocos das árvoÍes explorsdas, plaquct s c-om a numGísçâo da áLrvore.corÍespondcrte-

16. É obrigado o control€ da oí8em florestal por meio de mstÍeamcnto da madeirs colhida desdeã sua locslizâçào na ÍloÍêstâ 6té o seu

- local dc dêsdobrâmento.
17. As torâs em pátio deveÍão estar devidamente idenlific{ds§ (numeraçâo da árvore e identificação da torrs€cção corÍespondcnte) poÍ

m€io de phquetrs ou quálquêr outío mâterial que güsntâ â peÍmanência do regislÍo até a conclusão do transpoíe pâaa o destino
final.

lE. Mart€Í rtualizadas as tlbelas de romaneio, apresentrndo-!§ aos órgeos ambi€Ítâis competentes duránie as vistorils técnicâs e

fiscâlizaçõ€s.
19. DeveÍào constar no roftareio dâs torEs. no minimo, nome wlgaÍ, espécie, número da tora/seçôo, modiçâo ctn cÍuz das pontr§.

dâtÂ de ârr&ste e dalâ d€

20

2t

22

23

24

DcvcÍão, obÍigatoriamote, rcompanhÀ o trsospoír das toÍas, o DOF, Nola Fiscal e o romaneio peia confeÍÉícia palo destinaúrio.
bcm como de €quipes de fiscaliuÉo.
ApÍÊsentar relôtórios püsiais dc atividlde prm monitoÍrm€nto/scompanhsmeoto das ariüdâdes dc explorrção íloÍcsral
dcs€nvolvidas na UPF, semestralmenE a psrtir dô liberôçâo da Licençâ de Opemção, lssinado pelo Íesporúvel lécnico do projío,
corfoflnc TeÍmo de Rêf€Íêncis modçlo IPAÁM.
ApÍesentar Reldório Finâl dâs Atividsdês, em rté 60 (s€ssênla) dias após o vencimenlo desta liccnç3, coofoÍmc Têtmo dc
RefeÍênci! Modelo IPÁAM.
Os Rclatórios de Atividldes deverío €stsr scomp€nhados de ÍoÍEncio êm pl.nilh! Excel, com memória de cálculo cm erqúivo
(.xls), mrpa das esrmdas e pí{ios sb€íos .rn fomato (.shp) e caÍta imrgcm d€ sltélite (atualizada).
Indícios da comeÍcialização irrcguhr de cÍéditos no sistema DOF constdados poÍ meio dâ anáúise dos relrtóíos de úividsdcs,
scomparhamento do sistema DOF, monitoramento Ícmoto ou de vistoÍiaífiscsli-açâo podem acsrÍáaÍ no bloqu€io do DOF e a

suspensào da AUTEX.
A saida de mstéria prirna do empreendimento cujo transpoíe seja considerado €conômica oü logisticrmenlc inviával deverá ser

dcvidâmente justifi c8da"

CoÍÍfiÍmâdos os indícios de comeÍsializaçeo iÍregultr dc crédiios no sistemr DOF será pmcedido s Suspcnsâo e/ou cancel0mento
dâ Licença de Operaçto - LO e Íêspectiva AUTEX.
Reali?rÍ e Ínanuicnção da sstrada prircipal da UPF, mantendo-a trafegávcl até â vistoÍia És-€xplor4óriâ.
Sinalizar com placas e ltlafieÍ pÍcservada e livrc de exploúçào, umr fâixa de vegetrção de no Írlíimo 150 (canto e cinquentâ)

metÍos eítre I propÍied8de e qüalquer UÍidade de Cons€rvrçto c,/ou TeÍr! lndi8enâ.
O dctcntoÍ, o exploasdoÍ florcstsl o o r.sponsâvol técDico do PMFS/POE, estlo sujcitos as sânções âdminisEativ.s nr mcdida d€

!u! culpabilidade.
AlaÍdaÍ. temp€stivrmente, as solicitrções ílsultanlcs da sndlisc do Câdesúo Ambiental RuÍel - CAR do imóvêl-

25.

26.

27.
28.

29.

30.

Dat! de TranspoíePlsca Tora,/Seçào Nome Vulgar Espe-cie DI D2 D] D1 Comp (m) Vol. (m') Dala de A,raite
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Av Mario Ypiranga Monteiro, 3280 - Parque 10 de Novêmbro
Fone: (9212123{721 I 21235731 I 2123Â778
Manaus - AM - CEP: 69.050-030
web: www.ipaam.am.govbr

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

LICENÇA DE OPERAÇÃO - L.O. No 369t2022 fls02

o INSTITUTo »r, rnoreçÃo AMBIENTAL Do AMÂzoNAs - IPAAM,
no uso das atribuições que lhe confere a Lei na 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a

sente Lic ue autonza a:

DADOS DE EXPLO O/ryOLUME STIMADO

Atencão

Esta lice[ç8 é compostr de 30 restrições e/ou cotrdiçôes constetrtes Ío verso, cujo nlo
cümprimênto/rtêtrdimelto süjeitârá â sur invrlidsçâo e/ou âs penâlidades previstas em normas.
Esta licettç8 nâo comprova nem substltui o documetrto de pÍopriedade, de posse olt de domÍtrio do
imóvêl-
Estâ licençâ dcve permâDecer nâ locsli?Içâo da atividadc e exposta de forma visível (frertc e verso).

Manaus, l0N0U@

Rosa Ma Oliveira Geisller nte de Souzà
Técnica Diretor ntc

IPAAM

Dêtentor: Hermes Rômulo Araújo Pessoa

GEP:Endereço pera corrêspondência: Rua Rui Barbosa, n'
Parintins-AM

1979, Centro,

CNPJ/CPF: 050. 1 91.332-72 lnscrição Estadual:

Procêsso no: 008683/2022-14Registro no IPAAM: í 0í 6.3406

Áutorizedo
\ome Populàr \ome ( i€ntífico vol. (m')

.\hiürrn, 1034,65267 t8l
740-0398067 lt2lngelim-pedra Hlmenolobiun petraeum

,\ngelim-r'ermelho Diniaú excelsa 2418,93687ó r28
108 3881466 t2('rslânhà-sâpucrir Lecvthis :abucqjo

179Cêdrogrrn{ Cedrclinga cotenifotuts 2789,307178
( umaru Dipteryx odoÍatd 943,6047 t96 190
( uDiúhà Gougia slabra 4307,117509 624

\23['ivâ-âmtrgosâ Volairca guianensis 826 860! 296
Combeire S,,ralLia prohdiíoIia 405.8328746 65

I rrê Ta be bu i a s e r r.t I i fo I i a 1809.807248 224
I87Itàúbâ Me:ilautus ilauba 6',70.',t111415

Jàtobá Hvmenaea courbaril 1668.059707 2t0
[.oüro Nectandra discolor 1507,908347 30ó

\laçarânduba Manilkaru hubeti 6061.16294 836
Urndioqueirâ Oualea albilloru 1866 509',i19 307
\luirscatirrr Ástronium lecointei 592.280r498 19

Pequiá Caryocar v lo*n 1155.702558 4

Qurrubârânr Erisma lanceolatuü 1324,115213 143

Trnibucr Buchenqvia capilata 2995.323453 :89
1431.4r',4635 43t

_[euari
Állantona lineata

'l-iúborânâ C lat hrotropis fi acroco rw 2093.416576 295

39 .7 57 ,7E121 5.037TO'I'AI,
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