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Av Mario Ypiranga Monteiro, 3280 - Parque '10 de Novembro
Fonet (92r 2123ô721 I 212?Â731 I 2123-6778
Manaus -AM - CEP: 69.050030
wêb: www.ipâam.am.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

sente Li ue autoriza a:

DADOS DO ITrIÓVUTTTA.XBJO FLORESTAL

Manaus-AM, 26 de Setembro de 2022

Rosa Oliveira Geisller .luliano Marcos te de Souza
Técnica

IPAAM

Detentor: Nei José Gonçalves de Melo

CEP:Endereço para correspondência: Rua Vitória,n" 2226, Setor 3, Ariquemes - RO

Inscrição Estadual:CNP.I/CPF: 405.479.061 -53

e-mail: mad.cumaru I 80@gmail.comFone: (69) 98402-9074
Processo n": 10193/2022-88Registro no IPAAM: 0703.340ô

Recibo SINAFLOR PMFS: 2l3l4716 Recibo SINAFLOR POE: 213 14784

Atividade: PMFS de Maior lmpacto de Colheita

Finalidade: Autorizar a exploraçâo florestal atiavés de um Plano de Manejo Florestal
Sustentável de Maior lmpacto dê Colheita em uma Unidade de Produção Florestal - UPF-B
de í.952,6í23 hectares, cujo volume a ser explorado e de 38.506,5342 m3 de madeira em
tore

Pot. / Poluidor/Degradador: Pequeno PoÍe: Excepcional - Validade: 692 dias

Responsável Técnico pela Execuçlo: Engi. Florestal Jaqueline Harmatiú - RNP: 23 1204ó01 6 - ART
AM20210253396 - Chave: wwWbc

Proprietário do imóvel: Nei José Gonçalves de Melo
CPF/CNPJ: 405.479.061-53 CAR: AM-1303304-E I 6 I 0E0A98 I 943E2AF5B8CEE86F26597
MunicÍpio: Novo Aripuanã e Manicoré
Localizaçâo: BR-230, km 213, Vicinal do Pão de Queüo, Vicinal Norte-Sul - Zona Rural - Novo Aripuanã e

Manicoré
Denominâção do imóvel: Fazenda Jatuarana
Registro lmóvel: Matrícula 2.006, Liwo 2-Al16, fls. 093 do Cartório de Notas e Registros Públicos da Comarca de

Novo AripuaníAM
Coordenâdâs geográficas de referência da UPF (Datum SIRGAS 2000): -08'0'7'22.76" e -61"08'5 7,87"
Area dâ Pro riedade a :5.1'19.4O04

rea de Reserva Legal - ARL (ha): 4.969,6905
Areâ dâ Unidade de Produção Floreslâl - UPF (hâ): 1.952,5876

Área de Manejo Florestal - AMF (ha):
4.969,6905
Volume d€ Mâdeirâ Autorizado (mr):
38.506,5342

Ciclo de corte (Anos): 30

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

Direto

Iistituto de Itoteçáo 
^mbtentÀldoÁ.Eazonrg

LICENÇA DE OPERAÇÃO - L.O. Nri 264120221'Alteração

O INSTITUTO 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

Responsável Técnico pela Etaboração: Engi. Florestal Jaqueline Harmatiuk - RNP:2312046016 -
ART AM20210253396 - Chave: wwWbc

lntensidade de Colheita (mr/ha): 19,84



RESTRTÇÕES E/OU CONDIÇÔES DE VALIDADE DESTA LICENçA -LO N'264t2022l'Âltemção

l. O pedido de licenci&nento. i Íespccti!. conc€ssão dr m€§ma, só terá valid.de qurndo publicrda Dú.io OÍicial do Eshdo,
p€riódico Íegional loaâl ou locsl dc grsnde ciÍcuhçeq em m€io elefônico dê comunicaçao mütido pelo IPAAM, ou nos mumis
dis PrefeituÍas e Câmaras MuiciÍ[i§, conformc art.24, da Lêi n'.3.7t5 de 24 dejulho de 2012;

2. Id€ntificar a árca do eÍIlpÍÊendim€íto com placs, corforme modelo lPÂÁM;
3. A solicitaçâo da renovação da Licctça Ambicntal dwerá ser requerida num pnzo mtnimo dc 120 di!§, antes do vencimento,

conforme aí.2J, dâ Lei no.3.?85 de 24 dejulho de 2012;
4. A pÍescnte Lic€nça €stÁ sendo concedids.com bâsc nâs üformaçtes co!§lanlcs no proc€sso í". 10193102240.
5. A pÍcsente Licença gstá scndo coíc4dida com base nss infoÍmaçõcs const ntes no prcccsso fisico e nls p€ças t&nicas câd0stradas

no SINAFLOR.
6. Toda e qullqueÍ modificâ4ão üÍoduzidâ no pÍojato âpós a emissâo ds Licençr podcrá implicú ía su! autonLítica invalidsçào,

dcvendo ser solicitad! nova Liceoçr, com ônus para o intcÍeisado-
?. Estr Lic4rçâ é válids ape[ss porr r locdizrçro, atividsde e finalidrde constântc na m€sms, devcrdo o interessâdo coIlrutricar ao

IPAAM qusado hdver mudÊíça de qualquer um destcs íeas.
t. Esrâ Lic€nça nâo dispeíss . ocm subsitui neühum documento exigido peh Legislaçào Fcd.Íal, Estrdurl e Municipal.
9. MsnteÍ integral rs Á'€os dc presenaçlo peÍlnlncrte - ÂPP, ficando súorizadas soment€ interveaçares, parâ fins de consÍução de

pootes e busiros confoÍme píavislo no PMFS/POE.
10. Fios proibido o coíe da Cash,rheira (BcÍholleti! excelss) e da Seringueirô (Hevoa spp.) confoÍme estsbel€ce o Docíeto Fe-derâl

n' 5.975/06 € da Andirobs (Cúaps guianênsis; Carsps paraense) e Copaíbr (Copoifcrs trspczifoliâ hayne: Copaifera reÍiculâta;
CopaifeÉ mulrijugâ), de .coÍdo com o Dccreto Estsdurl n" 25.0,14105.

I l. Cümprir coÍn as mcdidrs d€ mhimizsção dos impaç'tos descritos no Projcto de Manejo Florestal aprcs€ntado a este lístituto.
12. Est! licençá autoriza a extnçAo das espé€i€s c volumetÍis nelâ listrdas, peÍmitindo o início da explotâçâo.
13. Após a emissâo da ,{UTEX c posierio. dcclsração de çone no SINÂFLO& fics permitido a emissão de DOF§.

14. Pics pÍoibida a enüada em propriedade de têrceiÍos c o desmarc sob qualqugr juíificalivô-s€m aütorização dos mesmos e do
óÍgão ambiertal competsnte.

15. É proibida r explorâção (cone, ürast€ e trsnspoíe na Ílorcsts) üos periodos definidos p€lo IPAÁM de acordo com a Poíaria
IPAÀM N" f76l09, podendo s€r pcÍmitido o trmspoÍtc de mndeiiâ c.nstinte em DeclàÍrçao da Cone e dêvidrmsDÍe estocâdâ no
pátio de tr.rsbordo d6de quê compÍov.do por meio dc RelstóÍio de Atividades

16. Afixsr e matrter, juío ao6 tocos das árvorcs exploradas, plaqu€*&9 com ô nurn€Írção ds ârvoÍÉ corÍespondente.
17. É obrigrdo o contml€ da oritem florEslat poÍ meio de rastreame o da mad€irr c.lhida dcsda a süs locálizaçào na Ílotcstâ até o

seu locd de desdobramenlo.
18. As toras em Étio deverào €staÍ dcvidrm€nte identific.dls (numeÍação da áavoÍr e idantificrçào d! rora/s€a4ão co[€spoDdente)

por meio de, ptrquetrs ou qualquer ouEo mderial que gsÍaÍra s peÍma!àcia do Íetisuo até r conclusão do Es.Ilspone p&"ô o

destino final.
I 9. MatrtcÍ atualizadas as trbelss dê romatrcio, apÍ€sentstrdo-as aos óÍgãos ambiertais competenlcs dutaÍte âs vistoriâs técnií:as e

fiscâlizrções.
20. Deverío constar Do mmrnêio dls toÍas, no mínimo, nome vulgar, espéci€, númeÍo da ton/scçâo, mcdição cm cÍuz dâs pontss,

data de armste e data de

21. DeveÍeo, obígatoriamente, âcompúhú o transporte das toras, o DOF, Not Fiscal e o romaneio psra conferênciâ pelo

destinstário. bem como dc cquipês dc Íiscf,lizsçro.
Apresentü relatórios püciais de atividide para monitomrnenio/acompeúsmento dâs atividsdes d€ explorôção floÍestll
dêslnvolvidôs na UPF, semestlalmeítc r peÍtir da libemçeo da Licençs de Opêrrção, assirudo pelo rÊspoÍsável técnico do
pÍojêto, confoÍmê TeÍmo de Rcferêocia modêlo ÍPAAM.
ApÍesenta, Relatorio Finr! dls Atividades, em até 60 (sessentâ) dias após o vencimcnlo dcsta licenç,, conforme Termo de

Referência Modelo IPAAM.
Os Relatórios de Afiüdades dcvedo estlr scompanÀados de Íomsneio em plf,nilhs Excel, com memórie de cálculo em arqüivo
(.xls), mspa das csEadas e Étios úeÍtos em foÍmrto (.shp) e c5í8 ima$m dc s.télile (úuali?rda).
Indlcios de comercirlizaÉo irÊgulaÍ dê cÍéditos oo sisteima DOF co[ststados por maio da rnálise dos Íel8tó.ios d€ úividrdes,
acompanhamcnto do siícmr DOF, monitoornento rcrnoto ou de vistoriavfiscalizaçio podem acaÍÍrtsÍ tro bloqueio do mF e a

suspcnsto da AUTEX.
A sslds de matériâ primr do cmprecndimanto cujo tr.ÍspoÍÉ seja crDsiderrdo ecônômica ou Íogiíicamenle iíyiúvel devfii §€Í

devidrmente :iusti fi cadâ.
CoÍfiÍmsdos os iüdisios de com!Ícislizaçâo irÍegular de créditos no sisteÍna DOF s€d pÍocedido a Suspensão c,/ou câDcelamento

ds Licetrç{ de Oper.çeo - LO e ÍÊspeclivr AUTEX.
Rerlizsr a msnutenção d. cstrrd! píncipal dâ UPF, rb8Ítendo-a tsafe8ôvol alé â vi§toria pó§-explontória.
Sinali"Àr côm placss c mrnter pÍeservada e livÍa de explor'açeo, uma f.ixâ de vegctrçeo de no lnlíimo 150 (crnto e cioqueíta)
metros entre a prbpÍi€dldê e qualqueÍ Unidade d€ ConseÍvâção e,/ou TeÍm IndiS€nâ

O dçtenÍor, o exploÍadoÍ florestal e o responsável técniç$ do PMFS,ryOE, estào sujcitos às sanções administÍrtivss na medids de

sua culpabilidâde.
AtendeÍ, temp€stivame e, 6s solicísçôes ÍçsullÂnres da anális€ do Crdôsüo Ambienlal Rurôl _ CAR do imóvel.
A corc.aúo dcrtr Licançr iovalldl qrrlqucr oüt o docuúarto arp.dido pclo IPAÁM, parr rotoÍlzrçlo ü atividad. r qIC
I tnallDl lra Íafara
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

LICENÇA DE OPERAÇÃO - t .O. Nq264t20221" Alreração 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

resente Lic a ue autonza a:

DADOS DE EXPLORÂÇÁO/V'OLUME (ESTIMADO)

Manaus-AM, 26 de Setembro de 2022

Rosa Ma Oliveira Geisller Juliano Marcos Val nte de Souza
Dire ente

Atençâo:

Esta licença é coDposta de 32 restrições e/ou cotrdições constantes oo verso, cujo trío
cumprimento/atendimento sujeitsrá s sul invalidaçlo e/ou as pe[rlidsdes previstas em normas.
Esta licetrça trâo comprova nem sübstitui o documeoto dc propriedsde, de posse ou de domínio do
imóvel.
Ests liceDçr devc permrtrec€. trt locslizâçío dr rtividsd€ e expostâ de formâ visível (frente e verso).

Av. Mario Ypiranga Montêio, 3280 - Parque 10 de Novembro
Fonet (9212123-6721 I 2123473't I 212ç8778
Manaus - AM - CEP: 69.050{30
wob: www.ipaam.am. gov.br

IPAAIVI

Detentor: Nei José Gonçalves de Melo

f,ndereço para correspondência: Rua Vitória, n" 2226, Setor 3, Ariquemes - RO

Inscrição Estadual:CNPJ/CPF: 405.479.061 -53

Processo n": 10193/2022-88Registro no IPAAM: 0703.3406

Nome Popular Nome cientifico Volume (m') NA
Angelim Hymenolobium excelsum 2145.8214 418

Angelim-amargoso Vataireopsis speciosa t7
Angelim-vermelho Dinizia excelsa 5057.t209 .ll5
Ca\eta 96 8,t0 | 21

Ccdromara Cedrelinga catenío nis t03 t.t933
CoDaiba-iacaré Eperua oleifera 4665.8279 692

Cumaru DipteDu trifoliata 4517.5185 904

Cupiúba Goupia Rlabrã t6r9.0628 322

Jatobá Hymenaeo courbaril 1012.0127 213

Jequitibá-de-carvão 6941.3063 {19
Jequitibá-rosa Állantoma lineota 1383.6932 t62

Oualea paraensis 670.8389 ll4
Maçamnduba Manilkdra h heri 83t.0955 t6l
Mandioqueira Oualea acuminola 341.5208 59

Mu iracatiara llslronútm letoihlei 826.'13'.1'7 t40
Muirapiranga Brosimum paraense 557.1936
Oiticica Clarisía racemosa t045.6000 260

Pequi Caryocar glabrum 283.1492 35

Ro\ào Peltog/ne paniculata 13.6060 3

Roxinho Pellop/ne cotingae 2tt5-312'l 603

Sucupira-preta Diplotropis purpureo 36
'l'auari Couratari Ruia,tensis 24't 4.541I 29r

TotalGeral JÍi506.5J{2 5í75

ffittod.P!ú9ofDH.drI
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Técnica

CEP:

82.1960

Simarouba versicolor
6l

Cainiana micrantha

Libra

9,1

130.379ó


