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\!iom
LrcENÇA DE OPERAÇÃO - L.O. No 361t2022

o INSTITUTo oe rRortçÁo AMBIENTAL Do AMAZONAS-IPAAM.
no uso das atribuições que lhe confere a Lei na 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente

Licença que autoriza a:

DADos oo rtuóveuueNEJo FLoRESTAL

Manaus-AM, | 1 v

,*"-#ffi";,m;:,1",o,,"Rosa
Técnica

Av. Maío Ypiranga Monteiro, 3280 - Parque l0 dê Novembro
Fone: (9212123{721 t 2123-673'l I 21234778
Manaus - AM - CEP: 69.050-030
web: www.ipaam.am.gov.br

IPAAM
IILcdtütô dê Pr.iPéo Atrüi€rú.t

Detentor: Madebras ÍUladêiras da Amazônia Ltda

EndereÇo para correspondência: Rodovia BR 319, s/n', km67,Zona
Rural, Humaitá-AM

CEP: 69.800-000

CNPJ/CPF: 08.336.373/0001 -40 lnscrição Estadual:

Fone: (69) 99972-7458 ê-mail:
Registro no IPAAM: 0702.3406 Processo no : 1 1 6012021 -66
Rêcibo SINAFLOR PMFS: 2'1318801 Recibo SINAFLOR POE: 21318800

Atividade: Exploração Florestal- PMFS de Maior lmpacto de Colheita

Finelidade: Autorizar a exploração florestal através de um Plano de Manejo Florestal
Sustentável de Maior lmpacto de Colhêitã em uma Unidade de Produção Florestal - UPF de
499,66 hectares, cujo volume a ser explorado é de 11.443,0321 m3 de madeira em tora.

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

.Responsável Técnico pela Elaboração: Eng".
CREA 8153-D/RO, ART AM20220302006 (chave

Florestal Vània Luzia do Nascimento Niza,
Y8

Responsável Técnico pela Execução: Eng". Florestal Vânia Luzia do Nascimento Niza,

CREA 8153-D/RO, ART AM20220302006 (chave

Proprietário do imóvel: NIaria Inês Spuldaro

CPF/CNPJ: 517.172.1 42-53
CAR:
AM-1 301 704-638!'.7DI F.4C28.4D66.8388.5493.1)40D.08 I l

Municlpio: Humaiú-AM
Localizâçâo : Rodovia BR 3l9,Lote 78-4" Gleba ''IDixuna 4'', Zona rura.l

DeDominâção do imóvel: Fazenda Janaina II

Registro Imóvel: Matricula 3.420. livro 2-R. fl.l5l,Cartório U nico da Comârcâ de Humaitá

Coordenada§ tcâ§ de reíerência da UPF DatU SIRGAS 7'12' 45.07" S § 63o08' 56.59' w
r€a dâ Pr riedade hâ t'191, 42 rê, da Unidadc de Prod Florestal - UPF hâ 499.66

reâ de Reservg I-ARL 641 I rea de Efetiva Ex Florestal - ÀEEF â : 468.98

T*, dtM;;ão Ft"""út - AMF (hr): 643.31 Intensidsde de Colheitâ (m'/ha): 24.,100

Volume de Madeira Autoriztdo (m');
l1.443.0321

Ciclo de corte (Aros): 30

Volume de Lenha Autorizrdo (ST): ---- Número de Espécies a colher: 22

Oliveira Geisller



RESTRIÇOES E/OU CONDIÇOES DE VALIDADE DESTA LICENÇA _ LO N' 36I/2022

2.
3.

4.

5.

6.

1.

t.

9.

O pedido de licerciamcnto e â respcctiva concessâo da mesma, só leÍá vllidade quando publicrds Diário Ofilirl do Eslsdo.
periódico Írgional local ou local de gnnde circuhçào, em meio eleEônico dc comunicaçào mantido pclo IPAAM, ou nos muÍais
dâs PrEfeituras € Câmams Municipais, confoÍme aí.24, dâ lri n'3.7t5 de 24 dejulho de 2012.
Identificar r árer do empreendimeoto coÍn placi, conforme modelo IPÁAM.
A solicilaçio da Íeno\!çlo d, Licança Ambiental deverá saÍ rcqueÍida num prazo midimo de 120 dias, a es do vancimeoto,
confoÍÍc rí.23, ds LGi no3.?85 de 24 dejulho de 2012.
Â pÍesenle Licença asú sendo corc€dida com b6se nss informações constantes no processo no 1160/2021{6 e nas pças tecnicas
cadastÍadas no SINAFLOR.
Toda e quâlqueÍ modificrção irfioduzidtr do pÍojeto af,ós 8 emissão dâ Licênçs poderá implicsr nr süa automática iÍvdidaçeo,
deveodo s€Í solicitadâ nova Liccnçs, coÍri ônus pâÍr o inteÍEsssdo.
Ests Licença é viilida apeoas pom s localizaçeo, âtividâde c íinalidade coÍrstânte na mesm& devendo o interessado comuúics, âo
IPAAM quando houvêÍ mudânça d€ qualquer um destes itens.
Esta Licença neo disp€nsa e Írem sübstitui nenhum documento exigido peh LegislaÉo Federsl, Estadual e Municipal.
Marter inle$al as Arcas de Pr€seíveçeo PeÍmrrente APP, ficaído sutorüldas soÍnênta intervençõ6, pâra fiis dc coístruçâo de
ponles c bueiÍos confoÍme prcvisto no PMFS/POE.
Fica pÍoibido o corte da C a§Ía'Ihein, (Berthol letio erceÀa) e da Seringueirr (l/eyea sppJ confomE eírbalece o DccÍÊlo Federal no

5.975106 c ds Adiroba (Carapa guianensis; Caraq paruense\ e Copaíba (Copaíera lrapezifolia hqne: Copaiíera reticulata:
CoryiÍera ndtüugal, dc acordo com o Dccrcto Estsdual n" 25.0,14105.
CümpriÍ com as madidss de mfuimização dos impactos descÍitos no Projeto de Manejo FloÍestal aprÊsctrlrdo a êste lnstitúo.
Esta liccnç.r autoriza a extrrçIo das espécies e volumetrie nels listadas, peamitindo o inicio ds explorrçâo.
AÉs â emisstro da AUTÉX e postcrior declaração de cort€ no SINAFLOR, íic. peÍmitido . emissâo de DOFS.
Fica pÍoibids a entreda em propricdade de terceiÍos € o desÍDte sob quôlquarjustificstivâ seÍn sutorizáçtro dos mcslnos e do óÍgão
ütlbienhl competente.
E proibidr s exploração (mÍe, aÍmíe e tÍarspoíe na florcstá) Dos Fr€aiodos defitridos pclo IPAAM de acoÍdo com a PoÍtads
IPAAM No 176109, podendo seÍ peÍmitido o Eanspoíe de madêim coüst rte ctn Dsclaraçlo dê Coíc e devidâmente estocrda no
pátio de trrnsboído dcsde qu€ compÍovldo Íror mcio de Relôrório dc Atividades.
Afixlr e moiter, juolo aos tocos drs ánores explorsdas, plaquctâs corÍ a numeração dr áIvore corespondente.
E obígrdo o co role da origem floÍestal Í,oÍ meio de ÍssE€smcnto ds mtdciÍ! colhida dcsde r sua locrlizaçâo na ÍlorestÀ alé o sêrr
local de desdobÍamento.
As toras em piálio dcveÍao estri devidâmente idcotificsdas (numaÍaçao dâ álvoÍe e idmtificaçio d.s torr/secção corÍçspondente) por
meio de plaquetâs ou qualquer outro material que gaÍanta a pemanência do Íegistro até I conclüseo do transpoíe para o destino
final.
Msnlcr atuali^d'. rs trbelss de Íomsncio, apÍçsêntrndo-8§ âos órgãos ambienhis competenlcs durrnte ãs visloriss técnicas e
fiscálizações.
Devcrão coístar no Íomâneio das toras, no minimo. nome vulgsr, espécie, núrnem dr torrsoçeo, m€dição em cÍuz das poniâs,

volumc data de aÍrasle e dsts de

Deverào, obriptori&rente, acompsnhaÍ o trnspoÍte das to.as, o DOF. Nola Fiscal e o Íomsneio pâÍa confcÍeocia pelo destimúrio,
b€m como de equipes de fiscalizrção.
ApresentaÍ Íelatórios parcisis de ãlividade pam monilora$ento/acompânhamento das atividsdes de exploraçeo floÍestal
deseÍvolvidss na UPF, srmesralnentc 8 paÍiÍ dâ libersçâo dâ LicÊnça de Op€ração, assinado pelo Íesponsável técnico do projeto,
confoÍme TeÍfto de Rcfcràcia modclo IPAAM.
ApÍesentlr Relrtório FiÍsl dss Aiividsd€s, em até 60 (sessanta) dias âÉs o vencimento desia lic€nça, confoÍme TeÍmo de
RefeÍêÍcia Mod€lo IPA M.
Os RelrtóÍios de Atividades devcÍão €star acomprnhsdos de Íomalleio em plsnilha Excel, com D€mória de cálculo eÍh ârquivo
(.xls), mrpa das estradrs e Édos abertos em formrto (.úp) e carta imagem dc sâtélite (rtusliz da).
tndlcios de comeÍcirlização irrcgulaÍ de cÍéditos no sistems DOF consLstados poÍ meio da análise dos Íelatórios de âtividldes.
acompanhemento do sistema DOF, Íno-nitorarnênto remoto ou de vistoriáVfiscaliz.çâo podem acaretsr no bloqueio do DOF e a
suspensào da AUTEX.
A ssldr de matéria primâ do cmpreendimctrto cujo transpoÍtc seja coosiderido econômica ou logistiçar cnt€ inviávcl deveÍí scÍ
devidamenle j stificada
Confirmâdos os indicios de com€rcializ!ção irÍegülar de cÉditos no sistedu DOF será pÍocedido I Suspensão e./ou cancelarnento
da Licença dc OÍ,ernçÀo - LO e rcspectiva AUTEX.
Realiz!Í a mânuteDção dâ estrodr pÍihcipsl dâ UPF, ma eDdo-a trafegável rté I üstoria pós.exploÍstóaia.
Sinalizâr com placás e manleÍ pÍ€servada e livrc de exploràçào, uÍna faixa de vegeração de no minimo 150 (crnto ê cinquenta)
meúos cntre a DÍopÍiedâde e qualquer Unidade de Conservaçao e/ou TeÍrr lndígena.
O delcnloÍ, o exploôdor floíEstsl e o responsível técnico do PMFS/POE. cstâo sujeitos âs sançôes administràtivas na medida de
sua culpsbilidadê.
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VERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

LrcENÇA DE OPERAÇÃO - L.O. No 36112022 fls.02

o INSTITUTo nn rnorrçÁo AMBIENTAL Do AMAZoNAS - IPAAM.
no uso das atribuições que lhe confere a Lei nq 3.785 de 24 de Julho de 201 2. expede a presente

Licença que autoriza a:

DADOS DE EXPLO LUME ESTIMADO

Atenção:
. Esta licençâ é compost, de 29 restrições €/ou condiçõcs constantes no verso, cujo nlo

cumprimento/etendimento sujeitlrí r sur ilvalidsçIo e/ou a! penalidades prêvistas em normas,
. Estâ licênça nío comprova ncm substitui o documento de propÍiedxde, de posse ou de domínio do imóvel.
. Estâ licençs deve pcrmaoeceÍ na localizsção dr atividade e erposta de foÍmr visivel (frente e vêrso).

Manaus-AM, l1 NflV M

Rosa Ma Oliveira Oeisller
Técnica

Av Mario Ypiranga Monteiro, 3280 - Parquê í0 de Novembro
Fone: (9212123.ô721 I 2123-6731 I 2'123-6778
Manaus -AM - CEP: 69.050{30
wêb: www.ipââm.am.govbr

de Souzâ
nte

IPAAM

Endereço para correspondência: Rodovia BR 3'19, s/n', km 67, Zona
Rural, Humaitá-AM

CEP: 69.800-000

CNPJ/CPF: 08.33ô373/0001 -40 lnscrição Estadual:
Resistro no IPAAM: 0702.3406 Procêsso no: 1 160/2021-66

Iome CieotiÍico \ ol./ÍnrNome rülgeÍ
962.210tÀbiurana Pouteria guianensis 201

Hwenolobium ercelsu .lr llr 1.1688Ângelim-amarelo
Anpelim-amargoso lAtuirco sericea 39 168.0456

t20 705.98t8Angelim-pedÍa H]' n e no I o b iun pe trae u n
Angel im-sâiâ l5 151,5669

Prolian wnclículolum l7 '70,9322BÍeu
Caxeta 72 243,4508

2t'7 898,5452CumarÚ Diplerlx odorula
Cupiúba Coupta glabÍa 1E8 t881.8421

9,1456Ipê Tabebuio serruliíolia
Jalobâ II|t,zmed courhoril +-1 4l l-5687

455.4960Jequilibá 15

Jequitibá{e<arvào Carinmna nicraníha 0 1525,E405

l-ibra 1571.9002
Ocotea rubra t2 50.9t22l-ouro

Maçaranduba 40 152.1344
Áldina heterophylla 80 355.9621Macucu

Matâmâlá E sc hv e ile Ía grandillora 65 I7.84tl
6l I10.3885Orelha-de-macaco E n te rc lo b i um sc ho nbu ryk u

SucupiÍa l3 146.1178
194,692ETamarindo Martbdendron elatün l2

Tauari Courulari guia ehsis flI 645.7EE2
'I otal C.rsl 2.t9ó.00 I t..t{3.03

Di

Instituto dr PÍotêÉo âmbient l
doÂ$ázoEÀs

kcCi:-,r O OR tGlNAt-

.luliano Marcos

Detentor: Madebras Madeiras da Amazônia Ltda


