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DADos Do tnóvrLnaaNuo FLoRESTAL

Manaus-AM. 23 NoV m
Rosa Ma Oliveira Geisller ente de Souza

idetrte

IPA.IIM
'lfuÔl!d.ç,r-ü.rlr,

Detentor: Alex Sandro Cavallari

Endereço para correspondência: Rua Mar de Sufe, no 29, Flores,
Conjunto Jardim Imperial, Manaus-AM

Inscriçâo EsÍadual:

Fone: (97) 99388-8730 e-mail: alex.cavallari@hotmail.com
Registro no IPAAM: 0704.3406 Processo n': 0695/2021-10
Recibo SINAFLOR PMFS: 2l 3l 8902 Recibo SINAFLOR POE:2 I 3 I 8903

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 '1.693,3179 hectares e Área de Efetiva Exploração Florestal de 1.591,6637 ha, cujo
volume a ser explorado é de 39.785,0251m3.

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

Responsável Técnico pela El.boração: Eogl. Florestal Leonardo da Silva Melo - RNP no

0408598298 - ART N' AM20220323 107 chave 9wZCW.

Proprietário do imóvel: MÁRlo FERREIRA FALcÃo
CPF/CNPJ: 027.5 16.662-72 CAR: AM-l 303304-3F9BE2AC6DB740l7 9 I 9 A6C4FE 29D A544
Município: Novo Aripuanâ
Locâlização: MD do Ramal Omar Aziz, MD do Igarapé do Açu - Novo Aripuanã/AM.
Denominação do imóvel: SERINGAL l" DE MARÇO 1

Registro Imóvel: Matricula n" 2.9 tE, Liwo 02-N24, Fls. I78 - CaÍtório de Novo Aripuanã,/AM
Coordenadas geográficas de referência da UPF (Dstum SIRGAS 2000\: -05'20'24,094" S e -60" 12'12.452" W
Area da Propriedade (ha): 1.696,4763 Área da Unidade de Produção Florestsl - UPF (ha): t.6q3.317s
Area de Reserva Legal - ÂRL (ha):
1383,988s

Áree de Efetiva Exploração Florestal - AEEF (hs): L591,6637

Área de Manejo Florestsl - AMF (ha):
t.693,3t79

Intensidâde de Colheitâ (m3/hâ): 24.99

Volume de Mâdeirâ Àutorizado (m3):
39.785.0251

Ciclo de corte (Anos): 30

Volume de Lenhâ Autoriado (ST): -- Número de Espécies a colher: 5430

Av ti,l.íÍo YdrôngE MontdÍo, 3280 - ÊrCE l0
çqÉ. 19) 212}672t I 2t?3{ir,l
Màn&s.AM - CEP 69050{30
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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
presente Licença que autoriza a:

CEP: 69.830-000

CNPJ/CPF: 9 60. 43 4.23 | -20

Responsável Técnico pela Execuçâo: Engo. Florestal Leonardo da Silva Melo - RNP n" 0408598298

- ART N'AM20220323107 chave 9wZCW.



RESTRIÇÔES E/OU CONDIÇOES DE VALIDADE DESTA LICENçA _ LO N" 383/2022
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O pedido de licenciâmBíto e a rcspectiva concessão da mesmâ, só terá validade quando publicada Diário Oficial do Estado,
periódico Íegional local ou loaal da grande circulaçáo, em msio eletrônico de comunicáçeo msntido pelo IPAAM, ou nos munis
dâs PÍefeitums ê CáJnâras Municipais, coífoÍme aÍ.24, da Lei n'.3.7t5 de 24 dcjulho de 2012;
ldentilicar 6 áÍea do empre€ndimento com plac& conforme modelo IPAAM;
A solicitÀção da Í€rovação d! Licença Ambientâl deverá scr rcquerida num pr{m mínimo de I20 dias, sntes do veücim€nto,
coíforme âÍt.23, dr Lei n'.3.7t5 dc 24 dejulho de 2012;
A prese e Licença esti se[do concedids com base nas informaçõ€s constantes no pÍocesso no. 069í2021-10.
A presênte Licença esüi scndo cancedid! com bsse n s infonnações consanles no pÍocesso Ílsico c nâs peços tócaicas cadastradas
NO SINAFLOR.
Toda e qualquer modificaçâo úúoduzidr no pÍqjeto npós a emissâo da Licença poderá implics na sus automática invslidaçilo.
devendo ser solicitada nova LiccDçr, com ônus psrâ o i eÍÊssado.
Esta Lic€nçâ é válida apenss pora â loaáliz!çâo, âtividãde e fimlidâde col§tantc ,ra mêsmÀ dêveodo o interessado comunicsr ao

IPAAM quando houveÍ mudatrça de quâlquer um deslcs itms.
ManÍeÍ integâl as AÍeâs de PÍcsàvrção PcÍmrnente - APP, ficsndo sutorizadas somente intervençõcs, psla fins ds cons§uçeo de
ponles e buciros mBforme pÍÊvisto no PMFS/POE.
Fics pÍoibido o coío ds CàliÀ,,hairi (Be holletia ercsl§a) e da Seri[gueiÊ (Heveo qp) aonfoÍme eslàbelece o DecÍeio FedeÍd
nô 5.9?5/06 e da Aadtob^ (Corapo g.ianerrsir: Carq)a praensel e CoBÉ.íba (Copai/era trapezifulia layrc: Copaíera reticülata:
CoryiÍeru nuhijügar, de acoÍdo com o Dccrcto Estadual n' 25.0,14105.

CumpriÍ oom as mcdidss de Íninimização dos impsctos descntos no Projeto de Msnejo Florest!.I apÍas€Ítsdo s este Instituto.
Esta licençâ autorir a exúaçâo dss €spécies e volumetria nela listadas, permitindo o inlcio dô cxplo.!ção.
Após a emissão da AUTEX e postêrior declarâçâo de coíe no SINAILOR, Íica permitido a emiirào dê DOFS.

Fica pÍoibida a entrada em pÍopÍi€dlde de terceiros e o desmate sob qunlquer juslificativa s€m sutori"rção dos mesmos e dô
óÍgao ambiental competente.
E pmibida a explorâgeo (coíe, alrastc e transpoíe n! floÍestÊ) nos pcriodos delinidos pelo IPAÂM de âcordo corn s PoíaÍú
IPAAM N' 176109, podendo seÍ permitido o trrnspon€ de mâdein constsíte em DechÍaçeo de Coíe e devidameDte eslocada no
pálio de üatrsboÍdo d€sde que comprovado por meio de RelstóÍio de Atividades.
AfixaÍ e ma.uter, junto eos tocos das áfloÍes explorrdas, plrquetss com a numeráçào da áÍtore coÍÍêspondeste.
É obrigado o caDtrole da oíteh flo[estd poÍ meio de rrstresmento da madcira colhid! dcsdê r slre locâlização na ÍloÍesta aaé o
s€u locsl de dedobnme o.
As toÍas em pátio dcverio cst!.Í davidrmente idêntific{das (trumeração da árvoÍe a idcntificação da toE/§êcção cofiespondente)
por meio de plaquetls ou qualqueÍ ouEo mstcriel que gÂranaa a peÍÍn&rêocia do ÍegistÍo alé a conclusâo do transpoíe peÉ o
destino final.
MarteÍ atualiradas ai tabehs dc Íomloeio, spÍÉ§€nI,ndo-ss aos órgàos ambientÀis comp€tentes duaantc as visto.iss lecnicas e

fiscâlizações.
Deverão constar no ÍomaÍeio dás toÍâs, no mlnimo, nome vülgar, espécie, númeÍo d! tors/seção, mcdição em cÍuz das pontas,
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volume data de ârraste e dâta de

DêveÍão, obÍigatoriamente, acomprnh!Í o tÍânsporte das toÍas, o DOF, Nota Fiscal € o Íomanêio para confeÉncia pelo

destiDanÍio, b€m como de equip.s de fiscslização.
ApÍesentaÍ Íelatórios paEitis dc atividade psra monitoÍrmealo/âcomÍiânhamento das alividades de explorâçâo florestsl
deseDvolvidrs trs UPF, semestÍrlmênte a psrtiÍ da libemção da Licença de Operrção, rssinsdo pelo responsivel téclico do
projeto, conforme Termo de Refcrêncis modelo IPAÁM.
ApÍesentsÍ Relatório Finrl drs Àtividades, eÍÍ !té 60 (s€ssênrr) dias após o vcncimento desta licênça, confoÍme Termo de
Referência Modelo IPAAM.
Os RelrtóÍios de Âtiridades deve,Ao cstÚ rcomporhados dê romsneio em plstrilhâ Excel, com memória de cáJculo ettr ârquivo
(.xls), Ínâps das esExdâs e Érios abcnos em foÍmato (.shp) e cffta imsgem dc salélite (atualiudr).
lndicios de comeÍcirlizrção iÍrcgulaÍ dc créditos no sistemtr DOF con$atados poÍ mcio dr snális€ dos rclsórios de atividades,
acompoúamento do sistema mF. mnitorameíto Íemolo ou de viíoÍirs/Íiscrlizsçlo podem acáÍÍstar no bloqueio do DOF e f,
suspcísão da AUTEX.
À salda de nâtéria prima do empÍeendimcnto cujo tÍansporte seja considemdo €ronôÍgic5 ou logisti€mcnte inviável devená ser

devidürenJê justifi cada.
Confimados os indicios de comeacializeçeo iÍregulr, de creditos no sistema DOF será procÉdido a SusF,ensão e/ou cmcelamenlo

da LiceDF de OpeÍ:âção . LO e r€spcçtivr AUTEX.
RealiaÍ a ÍunuteDção ds estsrda principsl da LÍPF, m8tedo-s trêfegável eté 8 vistoÍis pôs-exPlor6tóÍi8.

Sinalizâr com placás ê mantaÍ pÍos€Íada € livrE de explorsção, oún fôirú dc veget!ção dê no mlnimo 150 (cento € cinquente)

metros entre aaropÍiedede e qualquer Unidade de Conservrção dou T€Íra IndiSenâ.
O detentor, o exploEdor ÍloÍestal ê o Íesponúvcl técnico do PMFS/POE, estão sujeilos às sanÉcs sdminishalivas rla medida de

sue culpâbilidade.

ComD. (m) Vol. (mr) Data de ArÉsle Data de TransportePlaca Tora./Seçâo Nome Vulgar Espécie DI Il2 D3 D4---r--f--T--f- ---_]
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O INSTTTUTO 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
pÍesente Licença que autoriza a:

DADOS DE EXPLORA Ão/voLUME ESTIMADO

Atencão:

Esta licençr é compoltr dÊ 29 rêitriçôcs e/ou coodições co[startes no versor cujo nâo
cumprimeoto/aterdimento sujcitará r sua invalidsção e/ou rs penalidades prcyistas em normts.
Esta licerlçâ nío comprovr rcm substitui o documento de propriedade, de posse ou de domínio do
imóvel.
Esta licença deve permroecer na localização ds rtividsde c cxpostr de forma visívcl (frente e verso),

Manaus-AM, 23 0v

Rosa Oliveira Geisller ,r,rroo rr"a*P** *ur"
Diretoffi§idente

Detentor: Alex Sandro Cavallari
Endereço para corr"espondência: Rua Mar de Sufe, no 29, Flores,
Coniunto JaÍdim Imperial, Manaus-AM

CEP: 69.830-000

CNPJ/CPF: 960.43 4.23 1 -20 Inscrição Estadual:

Fone: (97) 993 88-8730 e-mail: alex.cavallari@hotmail.com
Registro no IPAAM: 0704.3406 Processo n" : 069 5 12021 -1 0

Nome Vulgar Nomê Cieotííico Volume (m') No/Arvore
Angclim-DedÍa Hymenolobium petraeum 1340.176007 241
Angelim-vermelho Dini:ia excelsa 833 t.07851I 3 8'1

Cedrinho Erís a uncinatum 2590.434662 629
Copaiba-i acaré Eperua oleifera 2601.820239 231
Cumaú Dipteryx odorata 2513.199421 48',7

Cupiúba Goupia glabra 946.0t793t9 t79
CutieiÍo Joannesia pritoeps 1307.839533 222
Ipê Tabeb ia seffaliÍolia 955.4974111 r.t2
Itaúba 836.7180263 I{9
Jatobá Hymenaea courbaril t585.50915 309
Jutaí.pororoca DioliL Ruionense 643.6236419 t86

(hotea rubra 797.0980148 t90
MaçaÍanduba Manilkara hrberi 1541.154251 268
Maracat iar-a Astroniufi lecointei 43 r.8485644 r00
Mirindiba Buchenavía huberi 1246.297819 19
Pequiá Caryocar glabrum 2098.948252 356
Roxinho Pekog/ne catingae I163.032026 285
Sucupira Bowdichia nílíd.a 1032.t22227 288
Tanibuca Te r m i na I io arna,z onica t472.45114A 65
Tauari Couratari puianehsis 2939.503416 522
Tauari-vermelho Carifiiana nicraútha 3409,394648 8
Total Ceral 39785,02509 5dl0

^v 
Maílo Ypf"dírgE Moorelro, 3280 - Pôrqe t0
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