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LICENÇA DE OPERAÇÃO - L.O. No 272t20221" Alteração

te Lic a ue autoriza a:

DADOS DO IMÓVEL/MANEJO FLORESTAL

Manaus-AM, 04 de Novembro de 20

,u,,rno *r."o/rQte de souza
P1v616I.ftq§Iàente

Rosa Ma
D Técnica

IPAAM

Endereço para correspondência: Travessa lago do Acará, 06,
Manicoré - AmazonasNovo Horizonte,

lnscrição Estadual:CNPJ/CPF: 51 3.541.1 02-00
me-mail: andreguimaraesfl orestal@gmail. coFone: (92) 98849-5799

Processo noi 006438/2022-12Registro no IPAAM: 0703.3406
Recibo SINAFLOR POE: 21318877Recibo SINAFLOR PMFS: 21318876

Atividade: Exploração Florestal- PMFS de Maior lm cto de Colheita

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

validade: 663 diasPorte: Excepcional

Responsável Técnico pele Elaboração: Engo. Florestal Kellyson Luiz Reis Mota,
í 3 -D/AM (ART - 4M2022031 1508 (

oREA-21272-
chave ccwsd)

Responsável Técnico pele Execução: Engo. Florestal Kellyson Luiz Reis Mota,
-DIAM (ART-4M2022031 1508 (chave

cREA - 21272-13
ccW5d)

Proprietário do imóvel: VictoÍ Santos Maia de Souza

cPF/cNPJ: 992.039.87 2-l 5
CAR: AM- I 302702-lD'7894C21 1 F | 41 2AB3283 I B0BD
t44B4A

Município: Manicoré-AM
Localização: M.E do Rio Manicoré, do Pedral, Manicoré - AM
Denominação do imóvel: Pedral
Registro lmóvel: Matricula 839, livro 2-B-1, fl.539, Escritura Pública Simples e Pura no l0/839, Cartório de Notas e

Registros Públicos 2o Oficio da Comarca de Manicoré.
Coordenadas geográ ficas de referêncis da UPF (Darrfi SIÀGAS 200A:06" t4'12,76"5" S e 61"31'05,78" W

Área da Propriedade (ha):2.672,9| Área da Unidede de Produç[o Florestal - UPF
(ha):2.150,53

Área de Reserva Legâl - ARL (ha): 2.672,91
Área ae tfeUva explorrção Florestâl - AEEF (hâ):
1.990,25

ãrea de M"nejã Florestal - AMF (ha): 2.1 22 Intensidade dê Colheita (m'/ha): 24,76

volume de Madeirâ Artorizado (m3):49.291.30 Ciclo de corle (Atros): 29

Volume de Lenha Autorizâdo (ST):49.291.3 0 Número de Espécies a colher:25
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& 
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O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM,
no uso dÍrs atribuições que lhe confere a Lei nq 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a

Geisller

Av Maío YpiranOa Monteiro, 3280 - Parque 10 de Novombro '

Forc: (92\ 2'123{721 I 2123473'l I 2123-6778
Manaus-AM - CEP: 69.0 {3O
web: www.ipaam.em.gov.br

Detentor: Carlos André Barros Guimarães

CEP:

Pot. / Poluidor/Degredador: Pequeno



Placa Tora/SeÇáo Nome Espécie D1 ComD. (m) Vol. (m') Data de Data de
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26.

27.
2t.

29.

30.

volume método métrico data de araste e data de lran

DcveÍão, obÍitÁtoriúneÍrte, âcompdrhar o Esnspone das toras, o DOF, Not! Fisca, e o mmancio pam confeÉncia pelo destiDatiÍio,
bem coino de equipes dc fisc.lizâçeo.
ApÍÉsentar ÍBl8tóÍiôs parEieis dc úividrde para monitoram€nto/acompsnham€nto das alividsd€s de exploÍaçlo floíestrl
deseNolvidas na UPF, slrlrcstralmcnle a paÍtir d! IibeEção da Íicença de Operaçào, sssinrdo p€lo rêsponúvcl técnico do pÍojeto,
§onfome TenDo dc Rcferência 6od€lo IPAAM.
Apresentar Rolatório FiDal das Âtividades, em alé 60 (sessent!) dias após o vencimeíto dcsta lic.enç& confoÍmê TeÍmo de
R.Íi'rênci! Mod.lo IPAÁM.
Os Rclatórios de ,{tividldcs dev€ÍIo €stlr scomprnludos de romsncio em plârilha Excel, oorh menÍ5ria de cálculo em âtquivo
(.xlsl maps dss csüadss c Étios sbertos cm fonrEto (.shp) e c.srts im$em de satélirc (üu!lizrd!).
Indícios de c.íÉrsülizaçto irÍcgulaÍ de cÍtdíos no sistema DOF coístâtrdos por meio da úílisc dos rel.tóÍios de ativilâd6,
lcompa.rharretrio do sistema DOF, monitorim€tlto Íermlo ou de viíoriaífiscalização podem acâíetai no bloqucio do DOF e a

susp€osão da AUTEX.
A sâldâ de maléÍir priina do ompreendimcnto cujo tsnspone seja considemdo econômica ou logisticâmêntê inviávcl deverá seÍ
devidamenle juíific{da.
Confirmôdos os iÍdícios de coínêÍciâlizaçào iÍrêgulâÍ de cÍéditos tro siíê,la DOF será pÍocêdido a SuspeÍrsao €y'ou c8ncelsmeDto
da Lic.úçr de OpcÍaÉo - I-,O e ÍÉsp€ctiv. AUTEX.
Realizar a múuf€Ítção d! cstrsdâ principrl d. uPF, mant€ndo-a tÍafetávcl até a üstoris És-cxplontórir.
Sinâliur com plicrs e nânier pÍeseÍvadô ê livÍe de exploração, üm! fsix! dc vegctaçeo dc no mlnimo 150 (cento e cinquenta)
mrtros flf€ r prorridide a quâlqueÍ Unidada dê CoÍ§crvsçtro a/oü TcÍrâ Indlgena"
O detcÍlot o explorôdor íloÍrstâl e o Gsponsávêl téctricô do PMFS/POE, estlo sujêitos às ssnçôês edministntiv&s ú m€dida de
sur culpóilidrde.
A aomcrclo dratt Liaa!çr fuvrllda qualquar outro doa[úarlo atpadido p.lo IPAAM, púÉ rutori?tçlo dr rtlvldrda r qúa r

RESTRIçÔES E/OU CONDIçÔES DE VALIDADE DESTA LICENÇA - LO N" 272N022 I' AITETAçãO

l. O pedido de licenciamento € a resp€clivâ concessâo da mesma. só tem vâlidâde quando publicada Diário Ofici.l do Eslsdo.
periódico regional local ou local de Brânde ciÍculação, em meio eleúônico de comunicaçâo mantido pelo IPAÁM. ou nos muÍais
das PrefeituEs e CâmaÍas Municipais. conforme aí.24. da Lei Ír' 1.7E5 de 24 dejulho de 2012.

2. ldentificar a área do empreendimento coÍn placa, confoÍme môdelo lP.{ÁM.
3. A solicilação da renovaçâo da Licenga Ambienlal deverá ser requerida num pÍazo minimo de 120 diÀs. antes do vencimenro-

conforme art.2l. da Lei n'1.7t5 de 21 dejulho de 2012.
{. A presente Licençâ eslá s€ndo concedida com base nas inforrnações constanles no píocesso n".643A2022-12 e nas peças tecnicas

cadastradas no SINÁFLOR.
5. loda e qualqueÍ modiÍicaçito introduzida no projelo após a emissão da Licença poderá implicar na sua automática invalidaçâo,

devendo ser solicitada nova Licença, com ônus pam o interessado.
6. Esta Licença e válida apenas para a localiz ção. âtividade e ímalidade conslante na mesma. devendo o interessado comunicar ao

IPAAM quando houver müdança de qualquer um desles ilens.
7 Esta Licença não disp€nsâ e nem substitui nenhum documento exigido pels Legislaçào Federal. Estadual e Municipal.
t. Manter inlegÍal as Aíeâs de PÍeservação Permanente - APP, fic8ndo autorizadas somente intervenções. parâ fitls de constÍuçâo de

pontes e bueiros conforme previsto Ílo PMFS/POE.
9. Ficâ proibido o cone da Castanh€ira (Berlholletia excelsa) e da Seringueirã (Hevea spp.) conforme estabelece o D€creto Federal nô

5.975/06 e da Andiroba (Catapa guianensis; Carapa paraense) ê Copaíba (Copaifen tnpezifolia hayÍle; Copaifera reticulatal
Copaifem multüuga), de acordo com o Decreto Estadual n'25.044/05.

10. CumpÍir com as medidas de minirflização dos impactos descritos no Projelo de Manejo FloÍeslâl aprcsentado â esle lnslitulo.
I l. Esla licençs autorizâ a extração dss esp€cies e volumetria nela liíadas. permitindo o inicio da exploÍaçâo.
12. AÉs a emissáo da ,AUTEX e posterior dellaração de coíe no SINAFLOR. Íica permitido a emissâo de DOFS.
l.l. Fica proibidâ s enuada em propriedade de terceiros e o desmate sob q ualqueÍ justificativa setn autorizâçAo dos mesmos e do órgilo

ambienlal compelenle.
14. E proibida a exploração (coíe, arraste e tÍanspoíe na floresta) nos p€ríodos d€finidos p€lo IPAAM de acordo com a Ponaria

IPAAM No 176/09, podendo ssr peÍmilido o transpone de madeira conslante em Declaraçào de CoÍte € devidaúenle eslocada no
pátio de tmnsbordo desde que comprovado por meio de Relalório de Atividades.

15. Afixâr e manter,junlo âos tocos dâs ónores exploradas, plaquetas com a numeraçâo dâ árvore correspondente.
16. E obrigado o controlê da origem florestal poí meio de iasfeamento da madeim colhida desde a sua localização na lloresta até o seu

local de desdobÍsmento.
17. As toras em pátio d€verão estar devidâmente ideniificádas (oumemção da árvoÍe e identificaçâo da lors/secção coÍrespondente) por

melo de plaquehs oü qualquer ouúo malerial que garanta a permanência do registÍo ate a conclusào do E"nspone part o destrno
final.

18. ManteÍ atualizádas as tabelas de romaneio. apÍesentando-as aos ór8âos ambienlâis competenles durante as vislorias técnlcas e

liscaliza ções.
19, Deverào constaÍ no romaneio dâs toras, no minimo, nome vulgar. espécie, númeÍo da tora,/seçeo, medição em cnrz das pontas.
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LICENÇA DE OPERAÇÃO - L.O. Nq 272t20221" Alteração 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

te Licen ue autonza a:

DADOS DE EXPLORA O/YOLUME TIMADO

Atençâo:

Estâ licençs é compostâ de 30 restrições e/ou condiçôes cotrslatrtes no verso' cujo nâo
cumprimetrto/atetrdimetrto süjeitará I sua invslidsção e/ou as penalidsdes previstas em llormas,
Estâ licença nâo comprova nem substitui o documeÍto de propriedade, de posse ou de domí[io do
imóvel-
Esta licença deve permanecer na localização d8 stividad€ e exposta de forma visível (frente c verso).

Manaus-AM, 04 de Novembro de 2022

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Rosa Ma ira Geisller
Di

Av. Mario Ypiranga Mont€iro, 3280 - PaÍque 10 de Novembro
Fonet (92\ 2123ô721 I 2123ô731 t21216T7A
Manaus -AM - CEP: 69.050-030
web: www.ipaam.am.govbr

,Ô
Juliano MarcoílValehte

Diretoddcn

IPAAM

de Souza
te

Detentor: Carlos André Barros Guimarães

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

lnscriçáo Estadual:CNPJ/CPF: 51 3 541.102-00

PÍocesso no: 00643812022-7 2Registro no IPAAM: 0703.3406

vol./m!\ome Cientifico \A\ome \ ulgrr
89 188,7574ANGELIM AMARGOSO l'alaiea guianensis

204 1460.8124Hymenolobiun pelroeun
342 6505-6908Diniaia etcelsoANCELIM VERMELHO
'789 3214.t356CEDRINHO Etisno ncinafi/n
48 7 57.8961C e dre I i nRa ca te n i íot n i sCEDRO MARA

9003.8958Eperua oleifera l36lCOPAIBA JACARE
594 2947,346\CUMARU Detery odorato
31'.l t941.9460CIJPIUBA Goupia glabra

t332.61E9Clarisia rucenosa 349CUARIUBA
163 t481.6558IPÊ Tobebuia serrattfolia
328 1822.6860JATOBA Hy enaea courbaril

t212.2528Catihiaka micranlha 142JEQUITIBA ROSA
61 245.8t60LOURO Licar@ rigido
93 337,5530Neclaidru reliculataLOTJRO PRETO
8l 353,65E0MARUPA Simaroutta aãarc
28) 2r86.7r37MASSÂRANDTJBA Manilkaru huberi

2371.r r82Asl.oniun lecointei 440MUIRACATIARA
383 1539.54 t9MUIRAPIRÀNGA Brosin@ rubescens
l8 t33,3197PIQUIA Canocar villosu

Caryocar glabrum 53 3ó5.10óóPIQUIARANA
680 2431,7382ROXINHO Peltogfie paniculata
258 1094,9104SUCUPIRA Bor+ d ic h io bras i I ie ns i s

Btchena\tia cdpilala 78 990,t074TANIBUCA
86 674.9655TAUARI BRANCO Couralari glunensis

341 4430.2975TAUARI VERMELHO Allaatona decondra
7.5tt .19.291J0'l olâl (; cra I

Lortltuto dÊ PÍotêdo ÁIIü.Iltal
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Et\l BRANCO


