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LrcENÇA DE OPERAÇÃO - L.O. Nq 40912022

o INSTITUTo oe rnoreçÃo AMBIENTAL Do AMAz0NAS - IPAAM.
no uso das atribuições que lhe conlere a Leina3.T85de24deJulhode20l2,expedeapresente
Licença que autoriza a:

DADOS DO IMOVEUMANEJO FLORESTAL

Manaus-AM, lSDEZM

Rosa Ma liveira Geisller Juliano Marcos de Souza

IPAAM

Detentor: Lana Nazaré Zacarias Pessoa

Centro, Parintins-AM
CEP:69.151-260

Inscrição Estadual:

Fone: (92) 99361-9424 e-mail: hrapessoa@hotmail.com

Registro no IPAAM: 1016.3406 Processo n' : l924l202l-l 3
Recibo SINAFLOR PMFS: 21318970 Recibo SINAFLOR POE: 21 31 8971

Atividade: PMFS de Maior lmpacto de Colheita

Finalidade: Autorizar a exploração florestal através de um Plano
de Maior lmpacto de Colheita em uma Unidade de Produção
hectares, cujo volume a ser explorado e de 45.112,5305 m" de
st de lenha de aproveitamento de resíduos florestais

de Manejo Florestal Suslentável
Florestal - UPF de 1.924,723

madeira em tora e 45.112,5305

Pot. / Poluidor/Degradador: Peq ueno Porte: Excepcional Validade: 02 anos

Responsável Técnico pela Elaboraçilo: Engenheiro Florestal Jorge Chaves Nunes - RNP:

0416255000 - ART AM20220331842 - Chave: dWD78
Responsável Técnico pela Execuçâo: Engenheiro Florestal Jorge Chaves Nunes - RNP:

04162s5000 - ART AM20220331842 - Chave: dWD78

Proprietário do imóvel: Lana Nâzâre Zscarias Pessos

CP F/CNPJ : 193.51 0.242-34
CAR: AM-1303403-
5 I 82.C3DA.2843.40F5.8A9D. E879.46BF.5E87

Município: Pârintins
Localizâcão: M.E. do igarapé Açu, âfluente do Rio Mamuru, Parintins/AM
Denominaçâo do imóvel: Fazenda SaIira
Registro Imóvel: Matrícülâ 1.022, Liv Ío ?-1LÍl§r1?2J!9 Cartório do Primeiro Ofício de Pârintins
Coordenadas geográficâs de referência da UPF (Dat

Área da Propriedade (ha): 1.924,7230
da Unidade de Produçâo Florestal - UPF (hâ):

I 7230

Área de Reserva Legal - ARL (ha): 1.924,7230
Area de Efetiva Exploraçâo Flor€stâl - AE EF (ha):
r.814,241

Áre, a" Itlaneio florestal - AMF (ha):1.924,1230 lntensidade dê Colheitâ (m3/ha): 24,8ó

Volume de Madeirâ Aütorizado (m3): 45.t 12,5305 Ciclo de corte (Anos): 30

Volume de Lenhâ Autorizado (ST): ,15.112,5305 Número de Espécies a colher:2E
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Endereço para correspondôncia: Rua Rui Barbosa, n" 1979,

CN PJIC PF : 1 93.57 O.282-34

Técnica



RESTRIÇÕES E/OU CONDIÇÔES DE VALIDADE DESTA LICENÇA _ LO N' 409/2022
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O p€dido de licenci.meÍto e s rcspactiva concessão dr mesms, só rerá validâde quando publicâda DiáLrio Oficial do Estado,
periódico tEgionrl locsl ou local de grüde circulsção, êm mcio eleÍônico de comunicâção msntido pclo tPÀÀM, ou nos muÍlis
dss hÊfeituns c Cômlras Mu,licipais, confoÍme arl.24, d.s L€i n" l-?85 de 24 dejulho de 2012.
tdcntificrr a área do cmpÍeoídimento com placa, confoÍme modelo IPAÁM.
A solicitsçâo d8 Íenovôção dâ Licença Ambi€ntd daverá s€í rêqueÍida num prazo mlnimo dc 120 dias, antes do vencimento.
conforÍne aí.23, da L€i n"3.7t5 de24 dejulho de 2012.
A presente Licença êsú rendo conc€dida com baso nas infoÍmaçõ€s constantes no pÍocesso no 1924/2021-13 e nrs peçss télnicas
cádrst rdrs oo SINAILOR.
Toda c qua.lquer modific!çào introduzida no projeto após r emissâo da Licença poderá implicar na sua lutomática invrlidação,
devendo ser solicitâda nova Liçcnça, com ônus parâ o interesssdo.
Esra Licençt é válidr lpênss pars a loc{li"rçIo, atividade ê finalidadc constsnte Da mesmÀ devendo o interessâdo comuÍicsr ao
IPAÂM quando houver mudsnça de qualqu€Í um desles Íens.
Esta Licança Íào dispensa e nem substitui nenhum documento exigido pelâ Legislaçeo FadeÍsl, Estadusl e Municipal.
ManrcÍ iDtegnl &s Arras de PEservação PeÍmânente - ÀPP, ficando autorizrdss somente i eNcíça,es, püs fins de construçâo de
pontas e buei.os mDforme pavisto no PMFS/POE.
Fica ptoibido o corte da Ca§ühail. {Berthol leliq excsrsa) e d6 Seringueirr ( Hewa qp) confoíne estsbelece o Decreto Federsl no
5.97510ó e d! Andirob. (Carary gaiarrensis; Corary Nraense) e CopaítA (Copaiíera trapezifolio hqne: Copaderu rctrctlata.
Copif.ro nuhütgor, dc acoÍdo com o DecÍeto Estâdual no 25.044/05.
Cumpír com 8s medidâs de minimi"rção dos impâctos descritos no PÍojeto de M8Íejo FloÍestrl âpiesentado a este lLrstituto.
Esta liccDça f,utoriza a extrafão dâs espécies e volumetÍiâ nelâ listadas, peÍmitindo o inicio ds explonçào.
Ápós a emissÀo ds AUTEX e posterioÍ declaração de coíe no SINAFLOR, Iica permitido a €missão de DOFS.
Fics prcibida a eítrads em pmpri€dade dê tcrseiÍos e o desmate sob quslquerjustificativr sem âutorizeçtro dos mêsmos e do óÍgeo
üÍbiantsl competente.
E pÍoibida a êxploráçIo (cone, ÀÍraslc e tr6nsporte na floresta) nos periodos definidos pelo IPAAM de acoÍdo com a Portoda
IPAAM No l?6,09, podendo scI p€mitido o trmspoÍtc de msdcira consEnt€ em Declrração de CoÍe e deviddn€nte eslocâde no
páfio dc trsrsbordo desde qüe compiovado por meio de Relatório de Alividades.
Afixar c mantfi, junto rcs tocos clas árvores exploÍad.as, phquelas com a numemçào ds árvoÍe corespondcnt€.
E obrigado o sonEol€ da origcth floÍestal poÍ meio d€ rrsúeamcÍto da madein colhida desde a suâ localiaçao ns floÍesta !té o seu
local dc desdobramcnto.
A5 toras em pátio dôveÍeo estar devidameíte idcÍltificldss (numeração da árvore e identiÍic&çeo da tora/secção corÍespondente) por
moio da plâquctrs ou qualquer ouEo melcúl que g&âíts a permatrêDci8 do registro até â conclu§o do lrmspoíe pa'r o destino
final.
Manter stuâlizadas âs tsbelas de romrneio, âpresenlando-as ros óÍgeos ambientsis comp€tentês dulante âs vistoÍias técnicâs €
fiscalizrções.
Dev€ÍIo constsr no romanêío das torâs, no mlnimo, oome vulgar, espécie, número da toÍa/saçâo, mediçâo em cÍuz das ponlas,

volume método dat6 de anaste e data de

Deverào, obriSatoriâmente, âcompanhsr o trúsporte des toras, o DOF, Nots Fiscd e o romaneio psra confeíência pelo destinatido.
b€o como dc cquiFs de fiscrliz!çeo.
Apr$enta clstórios J,arciais de ltividâde para monitoIammto/acomponhamento dis alividades de explorsção ÍloÍestal
desenvolvidss ns IJPE. semestralmcite & paniÍ da liberaçao dâ Licellça de OpeÍsçtro, assinado pelo Íesponsável lecnico do pmjeto.
confomc TcÍmo dê RcfaÍêncis modelo IPÂAM.
ApÍesêrtâr Rchtório Final drs Arividades, em até 60 (s€sse[tr) dias após o venciÍlento dests licença" confoÍme TeÍmo de
Rêfor€Ícia Modclo IPAAM.
Os Rclrtórios dc Atividades dcvcÍão estii aaompânhados de rommeio erÍ plaíilha Excê|, com memórir de cálculo em arquivo
(.xls), m.pa bü estlsdrs e Étios abenos em foÍmâto (.shp) e c$la imagcm de satélite (atualizrdâ).
Indícios de comaÍcisliztçào iÍrÉgular dc cÍéditos no si§ema DOF constatados por mcio dâ âtrálise dos rBlatórios de ãtividrdes,
tcompânhamcnto do sistemr DOF, íronitoramento remoto ou de vistoriavfiscalização podem acarÍetar no bloqusio do DOF e a
suspcnsào d. AUTEX.
A saidâ de mltéÍis paima do cfiprÊendimetrto cujo trsnspoíe scja coísidcÍado ecorômic! ou logistrcamcote inviávol devefii seÍ
devidamenre justiÍicada.
Confitmldos os üdícios de comeÍsislirrçào irrctular de crédilos no sistema DOF será procedido a Suspcnsão c/oü cancelalnento
dt Liccnçá dc OpcÍaçio - LO c rêsp€ctiva ÂUTEX.
Realizar r ÍuíuGtrçio da estsada principâl da,UPF, ma.nt€ndo-a trafegável até a vistoria pós-explomtória.
SioslizâÍ c-om phcás e manlcÍ pÍescrvadâ e lir,Ie de exploiasâo, umr faixâ de vegetsçào de no mínimo t50 (cento e cinqueíta)
metros cnEE r pÍop.iedáde e quâlquer Unidade de Cons€rvaçào c/ou Terra lndlgcnâ.
O dctentoÍ, o exploÍ8dor f,oírstal e o Íesponsávêl técnico do PMFS/POE, estão sujeitos às sa!ções adminisfativss na medida de
sur culprbilidadc.
AtêttdeÍ, tempestivamcntq ss solisitações rcsuhantes da 8núlis€ do Cadastrs Ambicntal Rurrl - CAR do imóvel.
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LICENÇA DE OPERAÇÃO - L.O. No 409t2022 fls.02

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

Licença que autoriza a:

DADOS DE EXPLORAçÃO/VOLUME (ESTIMADO)

Nome Popuhr \.ol. (mrl

Abiurana 2 401.5989 {t6
Angelim-Dedm Hymenalobiüm pelraeun 144.13t5 76

Angelim-veÍmelho 4.645.1324 l2l
Csstsnha-sapucaia ll3.l08 r 29
Cedíinho Scleronana nicranthan 3.035.9497 160

Cedromam C ed rc I i npa c aren ifor n i s 2.228.7705 ó

Copaiba-jacare Epetua oleiJera 1.839.4187 265
Cumâru Dryteryx odorata 778.8884 171

Cupiúba Goupia glabra 2.625,3312 168

Feva.âmaÍgosa Yatairea guianensis 9{2.1t 46 ll0
Guariúbs 3M,3442 .ll
lpô Tobebuia serrutiÍolia r.284,507t 172

Itaúba t.022.8826 259

Jatobâ Hynemea courba l 2.301,7260
Louro Nectondru discolot 514.Et56 85

Louro-prelo Neclondra rcticutota 523,540t t00
Louro-!êrmelho 8l
MaçaÍanduba 10.161.1278 l57l
MandioqueiÍa Oualea paraensis ó85.3568 104

MuiracaliaÍa Ástrcnium lecointei 1.398.5E16 l7J
Muirapimnga Brosimu|l paraense 4t 5.31E5

Pequiá Lt 37,4504 106

Roxinho Pe osyne coliisae 51.4605 ll
SucupirÂ-preta Bovdichio rucemosa 105,9t02 26
Tanibuca Buchenavia capitota 904.4033 137
-fataiuba

Bagassa guionensis 210,5432 26
Tauari-vermelho Catiniand nicrunlha 2.540.2329 t54
Timborana C la I hro trop i s mac roca rpa 1.061.5E99 165

-I'OTAL {s.l l2-if05 5.926

Atencã0:
. Ests liccr4r é coúposh de f,o restrições e,/ou (oídições constrntes do verso, cujo ntro cumprimenlo/rtendimenÍo

§ujeitrrl s sus itrvelidrçlo e/ou rs p.Írlidrdes prêvistas em normrs.
. Estr liceoça nto compÍova nem substiaui o dmumento de propri.dxde, da posse ou de domínio do imórel.
. Estâ lic.nçs d€v€ permrnccsr Dr locsliz!ção dr rlividsds e erposts dc foÍm, visível (Írenle ê verso),

Manaus-AM, \5\EZMl

Rosa Ma ra Ceisller Juliano Marcos
Di

IPAAM

Detentor: Lana Nazaré Zacarias Pessoa

Endereço para correspondência: Rua Rui Barbosa, n" 1979, Centro,
Parintins-AM

CEP:69.151-260

Inscrição Estâdual:

Font: (92) 99361-9424 Processo t" : 192 4l2OZl -l 3
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Direto
n*e de Souza

Nom€ Cietrlífiro

CNPJ/CPF: 193.57 0.282-34


