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LrcENÇA DE OPERAÇÃO - L.O. No 384t2022

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM,
no uso dÍrs atribuições que lhe confere a Lei n0 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a

presente Licença que avloÍiza ai

DADOS DO IMÓVEL/MANEJO FLORESTAL

Juliano Ma de Souzâ

IPAAM
!Úo.l.à*b^d..nül

Detentor: Alex Sandro Cavallari

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

CEP: 69.830-000

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

Fone: (97) 99388-8730 e-mail: alex.cavallari@hotmail.com
Registro no IPAAM: 0704.3406 Proresso n": 0688/2021- l 8

Recibo SINAFLOR PMFS: 2l 3 I 8904 Recibo SINAFLOR POE:21 3 I 890ó

Atividade: PMFS de Maior Impacto de Colheita

Finalidade: Autorizar a êxploÍação florestal através de um Plano de Manejo Florestal
. Sustêntável de Maior lmpacto de Colheita de 1.303,9035 em uma Unidade de Produção
Florestal - UPF 01 de 1.303,9035 heclares, cujo volume a ser explorado é de 31.124,7284.
m3 de madeira em tora.

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

Responsável Técnico pcla Elaboraçâo: Engo. Florestal LEONARDO DA SILVA MELO - RNP:
0408598298 - ART - AM202203231 14 - Chave: 210w.
Responsável Técnico pelo f,xecuçlo: Engo. Florestal LEONARDO DA SILVA MELO - RNP:
0408598298 - ART - AM202203231 14 - Chave: 210w.

Proprietário do imóyel: MARJO FERREIRA FALCAO
CPF/CNPJ: 02'7 .5 I 6.662-7 2 CAR: AM- I 303304-3F98824C6D8740 I 79 I 9A6C4FE29DA544
Município: Novo Aripuanã
Locâlizição: Margem Direita do Igarape Açu - Zona Rural - Novo Aripuanã-AM
Denominação do imóvel: Seringal I de Março 02

istro Imóvel: Matricula n'2.919 I-ivro 02-A/24 Fls 179 - Cartório de Novo - AÍi AM
Coordenadas ficas de reíerênciâ da UPF Dqtum SIRGAS z -05 20' 26,67120" e -60 l2'09,33120'
Area dâ Propriedade (hâ): L3 I9.5094 Área da Unidade de Produçâo Florestal - UPF (ha): 1.303,9035
Área de Reserva Legal - ARL (ha):
t.M2,7620

Área de Efetiva Erploração Florcstsl - AEEF (ha): 1.248,2413

Área de Manejo Florestâl - AMF (hr):
1.303,9035

Intensidade de Colheita (m'/hâ): 24,93

Volume de Madeira Autorizado (m3):
31.124.7284

Ciclo de corte (Anos): 30

Volume de Lenhâ Autorizado (ST): -- Número de Espécies â colher: 2l

Av iíaío YplrôÍEE t!,loatê|lÔ.3480 - Pdqlê Í)
forÉ. 192) 21234721 1 21234111
Mônêus-AM - CEP 69050{30

Técnica Di ente

I

I
I



RESTRIÇÔES E/OU CONDIçÔES DE VÀLIDADE DESTA LICENÇA - LO N" 3UNO22

l. O pedido de licenci0meíto e â respoctivr conccssão dr mcsm., só tará validadê qurndo publicads DiÁrio Ofici.l do Estado.
p€aiódico Í€gionsl local ou locd dc graÍlde ciÍcula{ão, cm meio cletÍônico de camuoicaçio Ínsntido pelo IPAAM, ou nos murâis
d.s PÍefcituÍas e Cemârrs Municipsis, confoÍmc iÍt24, d! t i n'.3.7t5 de 24 dejulho dc 2012;

2. Ide[tificar a área do erúDÍecndim.nto com placâ, corfoÍmc modelo IPAAM:
3. A solicitaçlo da renovrçeo da Liccnça Ambientrl dcveni ser rcquerid! num pÍ8zo mlnimo dc 120 di!s, antqs do vêncimqrto,

conforme Eí.23, da Lei n'.3.?t5 dc 24 d€julho de 2012;
4. A pÍúsênte Licençá asú seído concedidr com base nas infoÍmações conslrnt€s no paocesso n". 06EE/2021-lt.
5. A pÍcsentê Lice[ça eslá scndo coDc€did{ com bsse n8! infoÍma{õos constantcs no processo íIsico e Íss peçrs tócúicrs câdâstradâs

NO SNAFLOR.
6. Toda e qurlquc, modifcrção hEoduzids no pÍojero após I cmissão ds Lic€nçr podcú iÍnplicú ú! suâ iütomálicr iívrlidação,

deveído sêr solicitrda Íova LicatrçÀ com ônus paÍa o ioleÍcsssdo.
7. Esta Lic€nçr é vÍlid! apenas pol! f, loc{lizaçio, atividade e finalidade clnstarte na me3ma, devcndo o intcrcssado comünicâr ro

IPAAM qumdo houver mudança de qualqucr um desles itens.
t. MsrleÍ intêgÍrl âs ÂrEa-s da PÍes€Ív!çÀo PcúDrúcntc - APP, ficrndo âutorizadas somênte intervcnções, pals fins dê cotrstÍuçào dc

pontcs e bueiÍos conformc prcvisto no PMFS/POE.
9. - Ficr pÍoibido o coíts da Caslanhcira (E.rrrrolletia excelsa, e dr ScringueiÍr (Heyea W.) c.onfoÍma estlbelcaê o DêcÍçlo Federel

no 5.975/0ó e d! ArdiÍobl (Carqa gionê^tit; Corqa Nrue^Je) e CopaÍbs (Copíera uapezifulia hayne: CoqiÍ.ra rcticulalo:
Coryiíeru nulrijuga), de acoÍdo com o DocÍrto Est dual o" 25.044/05.

10. CumpÍir com as mÊdidrs de minimizaçlo dos impaatos descÍitos no PÍojío dc Manejo Borêstâl rprcsentrdo a cste ln§ituto.
I l. Esto liccrçr luto.iza a cxtrrçtro drs especies e volunctris ncla listrdas, pcrmitindo o ioicio da cxplo.ado.
12. Após a emisúo do AUTEX e posteÍior d€cl&rçâo de coíe 0o SIN,{FLOR, fic! perrnitido ! cmissão dc DOF§.
13. fic. p,oibida s enúrda em pÍopried.dc dc t Íceims e o desm.lc sob qualqucr justificalivr s.m sutorização dos rn€§rnos e do

órgeo rmbientrl compctêntc.
14. E pmibida a cxglorrsão (coíe, arÍrst€ c tmnspoía ns floaêstr) nos periodos dclinidos pclo IPÂÁM de scoÍdo com a Poíâria

IPAAM fl" l7ól09, podeúdo sêÍ peÍmitido o trinspone da Írrdcirs constantc êm DeclaÍaçlo dc Cone e dcvidrmcnte estocsd! no
pátio de tra$bordo desde quc comprovado por meio dc Relôtório de Átividsd€s.

15. ÀfixâÍ e mant§r, juíto âo§ toco§ dali áÍvoÍes exploÍôdar, phquctâs com â numcÍrÉo dr árvorÉ coí!§pondáte.
16. E obrigldo o conúola da origcm fioa€stsl poÍ maio de arstr€amenlo d8 madciar colhids desdc ! sua locâlizrçào na floÍesra até o

s€u local de desdobra.oreoto.
l?. As torss cm pátio dêveÍão estlr devidamoÍta ideúti6câda5 (íumeraçào d8 áivorr e idcnlificasio dr tordscc§ro corÉspordeole)

por mcio de pla4üetis ou qualqucÍ outro matenrl qüc gôIarta I permarêncis do Íc8istÍo eié a conclusto do ütnspoíc par6 o
destino.finrl.

It. ManreÍ âturlizrdâs rs trbelÀs dê Íonrnêio, apÍesenIandcas aos órgeos ambientris compctcntcs durante rs vistoÍias lécnic5s e

fiscalizaçõcs.
19. Deve.eo constâÍ tro mm'llaio drs toÍa§, tro minimo,oomc vulgaÍ, €sÉie, númeÍo da tora/scçâo, írcdiçlo êm cruz drs pô as,

!olume máodo data de anasle e data de

20., DêveÍão, obígstoriüncntc, aaompanhlr o tnnspona das toÍas. o DOF, Nota Fiscsl c o romancio púâ confcrência pelo
destinrtáÍio, bem corno de cquip€s de ÍisBlizaçào.

21. ApÍesaotâr rclatórios prrcisis de atividúc pôrs r&,nitoÊrnênto/âcompaohâÍranto dss atividades de exploração ÍloÍestal
dcs€Dvolvidas tra UP8, scm€stmlmentc a psÍiÍ da liber!ção da Licenç{ de Opcrf,ç-lo, âslin do p.lo r.sponsável técn,co do
projeto, conformc TeÍmo dc RefeÍêncir modêlo IPAÁM.

22. Apresênt r Reletório Final dâs Ativid.d.s, .m âté 60 (s€ss.nlr) diss âpós o vencimento desla liccnç4 confoÍme Termo de
RefcÍêricir Modelo lP,{ÁM.

23. Os RelatóÍios de Atividadcs deverão esta! .companhrdos de Íomrneio cm planilha Exccl, êom memória de cálculo em âÍquivo
(.xls), mlpa das €st ad.s € Étios rbeíos em formsto (.shp) c caÍtr inuSern de sâtélite (atualizadr).

24. lndlcios de comeÍcializaÉo iÍregular de créditos no siíems DOF coístatrdos poÍ maio dâ análirc dos Íel8tórios de atividades,
acomponhsmeÍto do sistema DOF, Íloíitorâmento ÍcÍroto ou de vistoÍisdfiscalizaçào podêm acaÍretâr no bloquaio do DOF e â
suspensâo da AUTEX,

25. A saida de riuÉaia pÍima do cmpÍlendimçnto cujo Eúspone seja considcÍldo aaonômic! ou loSisticâmcntc ihviável deverá ser

dcvidrmente justiÍicada.
26. CoÍfiÍmâdos os indicios de comeÍcializsçeo irÍeguhr de crédilos no sistma DOF s€rá proccdido a Suspensào e/ou câncelâmeoto

da Liccoça de OpeÍsção . LO c .çsplctiva AUTEX.
27. Realizâr a rnânutengão da €strada paincipal da UPF, mmt€ndo-s trsfegâvcl até a vistoÍia pós-exploartôria.

28- shalizar côm phcls ! Írrrnter pÍcs€rvada e livÍe de cxploraçtro, uma faixa de veget!çtro de no Ínlíimo 150 (cenlo € cinqucnta)
metros enEe a propÍiedadc e qüalqucr Uridadê d€ Cons€rvaçao cJou Tlm lndigenâ.

29- O detentor, o explorador floÍústal € o Íesporsáv.l técnico do PMFS/POE, cstâo sujcilos à5 sançô.s administÍstiv6 na medida de
suâ culpúilidrd§.

30. At€nder, as solicit!çôcs .esultantes da f,úlisÊ do Crdastro Ambie[t l Ru.sl - CAR do imóvcl.

Nome Vulgar Especie DI D2 D3 Dl ComD. (m) Vol. (ín') Dala de ArÍâsle Data de TÍânspoíePlaca Tor../Seçâo
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LICENÇA DE OPERAÇAO - L.O. No 38412022 fls.02

OINSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM,
no uso das atribuiçôes que lhe confere a Lei na 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a
presente Licença que autoriza a:

DADOS DE EXPLORA Ãorvolurrn STIMADO

4!§!@:
Ests licençs é composia de 30 restrições e/ou condições coostantes no verso, cujo nâo
cumprimeoto/stendimento süjeitsrá a sua iovalidaçâo e/ouIs penalidades prcvistss em trormis.
Estr licençr nío comprova nem substitui o documento dc propriêdrd., de posse ou dc domínio do
imóvel-
Estr licença deve permanecer na localizaçío da etividâde ê e!posta de forma visível (frente e verso),

Manaus-AM, t § 0v

Rosa Ma Oliveira Geisller Juliano Marc alente de Souza

IPAAM

Detentor: Alex Sandro Cavallari

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

CEP:69.830-000

CNPJ/CPF: 960.43 4.23 | -20 Inscrição f,stadual:

Fone: (97) 993 88-8730 e-mail: alex.cavallari@hotmail.com
Registro no IPAAM: 0704.3406 Processo n': 0688/2021-1 8

Nome Científico Volume Número de árvoresEspécie
Anqelim-pedra Hymenolobium pettaeum 1.001,0534 196

Angelim-vermelho Dinizia excelsq 4.085.81 10 286
1.105,8900 23tCedrinho

C e dr e I inga c qt eniform is 902.602',7 40

Copaíba-iacaré Eperud oleiferd 3.81 1,6651 629

Cumaru Dipterw odoratq 1.126,3664 214
76Cupiúba Goupia glabra 351,0904

1.094,5111 295Cutieira Joonnesia princeps
Tabebuia seryatifoliq 612,373'.7Ipê

.lâtohá Hymenaea courbaril I .209.77 58 270
179Louro Ocotea rubra 789,8354

1.014,2539 187Maçaranduba
Buchenovio huheri 510,8195 109M irindiba

Peq u iá Caryocor glabram I .'7 64,06?t
Rorinho Peltofr/ne cqlingae 311,7689 8.1

152Sucupira Bowdichia nirida 624,4t52
Terminalia amozonicq t.974,0Y1

Tauari Couratari guianensis 2.109,1903 409
Tauâri-vermelho Cqriniqnq micrZnthq 5.166,2723

558.4714 154Tari Tachigali panialata
Enterolobium uqximum r.000.4149

Total Geral 3t.124,7284 4.616

Av t/ôÍb YplÍdrgô inom*o, 3280 - Pô.q.E I0
FqE,: l92l Aa6A lA2r673t
líúa.6-ÂM - CIP 69050030
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Direto sidénte

Erisma uncinatum
Cedromâra

105

Manilkara lruberi

3rr

190Tanibucâ

216Timburi


