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LICENÇA DE OPERAÇÃO - L.O. No 116t2022

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS-IPAAM.
no uso das atribuições que lhe confere a Lei no3.T85de24deJulhode20l2,expedeapresente
Licença que autoriza a:

DADOS DO IMOVEUMANEJO FLORESTAL

Manaus-AM, 1 ô lÀl 2Ín

retora Técnica
Juliano Marcos

IPAAM

Detentor: Márcio Bandeira da Silva

Endereço pare correspondência: Rua Antônio Francisco
Nascimento, No 18, Centro, Jacareacanga/PA

CEP:68195-000

CNPJ/CPF: 636.065.422-91 lnscrição Estadual:
Fone: (93) 99226-5622 e-mail:
Resistro no IPAAM: 0705.3406 Processo no : 1 I 5512O21 -53
Recibo SINAFLOR PMFS: 213í8590 Recibo SINAFLOR POE: 2í318591
Atividade: Exploração Florestal - PMFS de Menor lmpacto de Colheita

Finalidade: Autorizar a exploração florestal por meio de Plano de Mane,jo Florestal Sustentávêl
de Maior lmpacto de Colheita, em uma Área de Manejo Florestal de 99,99 ha, com uma UPF
O1 dê 99,99 ha, e Ârea de Efetiva Exploração de 59,5363 ha, cujo volume a ser explorado é de
'1 .488,3506 m3 de madeira em tora.

Pot. / Poluidor/Degredador: Pequeno Portê: Pequeno

Responsável Tócnico pela Elaboração: Eng. Florestal Angelo Andrade Baracelli - RNP:
2314809823

Anotação de Responsabilidade Técnica no: 4M2021028í 933 (Chave: 581 88)

ProprietáÍio do imóvel: Márcio Bandeira da Silva
CPF/CNPJ: 636.065.422-91
Município: Maues - AM
Localização: Rodovia BR-230, KM 1 89 sentido Apuí:Jêcalqqçalgê.f\4ê!É§4
Denominação do imóvel: Gleba Buiuçú -Setor 16 - Lote 20 - Sítio Borrachudo
Rêgistro lmóvel: Termo de Concessão de Direito Real de Uso - CDRU N" 4M003421
Coordenadas gêográÍica3 de rêfêrência da UPF lDatum SrRGÁS 2000): 6'29' , í 58"S e
58'19',41,684"O
Área da Propriedade (ha): 101,6668 Área da Unidade dê Produção Florestal - UPF (ha): 99,99
Área de Reserva Legel - ARL (ha):
81,3348

Área de EÍetiva Exploração Florestal - AEEF (ha): 59,5363

Área de Manejo FloÍestal (ha): 99,9999 lntênsidade de colheita (m3/ha): 25
Volume de Íúadeira Autorizado (m3):
1.488,3506
Volume de Lenha Autorizado (ST): --- Número de Espécies a colhêr: 18

fu&à*.b..la.l

Diretor Presid te

Validade: 02 anos

Responsável Tócnico pela Exêcução: Eng. Florestal Angelo Andrade Baracelli - RNP:
23í4809823

CAR: AM-1 3029008C028C78260448854943F44849CE4369

Ciclo de coÉe (Anos): 30
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RESTRIÇÔES EiOU CONDIÇÕES DE VALIDADE DESTA LICENÇA _ LO N' 11612022

1. O pedido de licenciamento e a rêspeç:tivà concessáo da mesma, só terá vâlidade quando publicada Diário Oílcialdo
Estado, pêriôdico regional local ou local de g.ande circulaçáo, em meio elet.ônico de comunicaçâo mantido pelo
IPAAM, ou nos murais das Prereituras e Càmaras Municipais, contorme art.24, da Lei no 3.785 de 24 dê julho de 20'12.

2. ldentiíicar a área do empreendimenlo com placa, conforme modelo IPAAM.
3- A solicitaçáo da renovaÉo da Licença Ambienlal deverá ser requerida num prazo mínimo de 120 dias, antes do

vencimonto, confoÍme art.23, de Lei no 3.785 de 24 de julho de 2012.
4. À presenle Licenga está sendo concedida com base nas infoÍmaçôes constantes no processo flsico e nas peças

técnicas cadastradas no SINAFLOR.
5. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissâo da Licença poderá implicâr na sua automáticâ

invalidaçáo, devendo ser solicitada nova Licençâ, com ônus para o inte.essado.
6. Esta Licença ê válida apenas para a localizaçáo, atividade e finalidade constante na mesma, devendo o interessado

comunicar ao IPAAM quando houver mudança de qualquer um destes itens.
7. Esta Licença náo dispensa e nem substitui nenhum documento exagido pela Legislaçáo Federal, Estadual e Municipal.
8. Manter integral as Areas de Preseryaçâo Permanente - APP, ficando autorizadas somente antervençôes, para fins de

construçâo de pontes e buearos conÍorme previsto no PMFS/POE.
9. Fica proibido o corte da Castanheira (Bedho etia ercelsa) e da Seringueira (Hevea spp.) conÍorme estabelece o

Decreto Federal n' 5.975/06 e da Andiroba (Caàpa guianensis: Caapa paraense) e Copaíba (Copailen trapezitolia
hdyne; Copaihn rcticulate; Copaileâ multijuga), de acordo com o Dêcreto Estaduat nô 25.044/05.

'10. Cumprir com as medidas de minimização dos impactos descritos no Projeto de Manejo Florestal apresentado a este
lnstiluto.

1 1. Esta licença autoíza a extraçáo dâs espêcies e volumetria nela listadas, permitindo o inicio da exploraçáo.
12. Após a êmissáo da AUTEX e posterior declaração de coÍte no SINAFLOR, ficâ pemitido a emissâo ds DOFS.
'13. Fica proibida â enlrada em propriedade de lerceiros e o desmate sob qualquer justiíicativa sem autorizaçáo dos

mesmos e do ôrgáo ambiental competente.
14. É proibida a êxploraÉo (corte. aíraste e lransporte na florcsta) nos periodos deÍinidos pelo IPAAM de acordo com a

Portaria IPAAM No 176/09, podendo ser permitido o transporle de madeira constante em DeclaraÉo de Corte e
devidamente estocada no pâtio de transbordo desde que comprovado por mêio dê Relatório de Atividades.

15. Aflxar e manter, junto aos tocos das ârvores exploradas, plaquetas com a numeraÉo da áÍvore corÍespondente.
16. E obngado o controle da origêm florestal por meio de rastreamenlo da madeira colhida dêsde a sua localização na

floresta até o seu local de desdobramenlo.
17. As toras em pálio deverão estar devidamente identificadas (numersção da árvore e identiÍicação da torrsecçáo

correspondente) por meio de plaquetas ou qualquer outro materjal que garanta a permanência do registro até a
conclusâo do transporte para o destino final.

18. Manter atualizadas as tabelas de romaneio, apresenlando-as aos órgáos ambientais competentes durante as vistorias
técnicas e Íiscalizações.

19. D€verào constar no rcmaneio das toras, no mínimo, nome vulgar, espécie, número da torrseÇâo, mediÇáo em cruz
das rimento volume , data de arraste e data de t rte

20. Dêverâo , obrigatoriamente, acompanhar o transporte das toras, o DOF, Nota Fiscal e o romaneio para conferência
pelo destinatáÍio, bem como de equipes de íiscalizaçáo.

21. Apresentar relatórios parciais de atividade para monitoramGnto/acompanhamento das atividades de exploração
florestal dssenvolvidas na UPF, semestralmente a partif da liberaçáo da Licença de Operaçâo, assinado pelo
responsâvel técnico do projeto, coníorme Termo de Referência modelo IPAAM.

22- Apresentar Relalório Final das Atividades. em até 60 (sessenta) dias após o vencimento desta licençâ, confoÍme Te.mo
dê Rêíêrânciâ Modêlo IPAAM

23. Os R6latórios de Atividades deveráo estar acompanhados de romaneio em plânilha Excel, com memória de cálculo
em arquivo (.xls), mapa das estradas e pátios aberlos em íormato (.shp) e carta imagem de satêlite (atualizada).

24. lndícaos de comercializaÉo irregular de créditos no sistema DOF constatados poí meio da análise dos relatórios de
atividades, acompsnhamento do sistema DOF, monitoramento Íemoto ou de vistorias/fiscalizaçâo podêm acarretar no
bloqueio do OOF e a suspensâo da AUTEX.

25. A saÍda d€ matéria prima do empreendimento cujo transpoÍte sêja considerado econôniica ou logisticamgnte inviável
deverá ser devidamente justiíicada.

26. ConÍirmados os indÍcios de comercializaçáo inegular de créditos no sislema OOF será procedido a Suspensào e/ou
cancelamento da Licênçâ de Operagâo - LO e respectiva AUTEX.

27. Realizar a manulenÉo da estrada principal da UPF, mantendo-a trafegável até a vistoria pôserploratôria.
28. Sinalizar com placas e manler pÍeservada e liv.e de exploraçáo, uma Íaixa de vegetaçáo de no mlnimo 150 (cento e

cinquenta) metros entre a propriedade e qualqueÍ Unidade de Conservaçáo e/ou Tena lndÍgena.
29. O detentor, o explorador floíestale o responsável técnico do PMFS/POE, estáo sujeitos às sançôes administ.atives na

medida de sua culpabilidade.

Placa Tora/SeÇão Nome Espécie D1 02 D3 o4 Comp. (m) Vol. (m') Dâlâ dê Data def T -f--T--
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LICENÇA DE OPERAÇÃO - L.O. Nq fl612022E1s.02

O INSTITUTO DE PROTEÇAO AMBIf,NTAL DO AMAZONAS _ IPAAM.
no uso das atribuiçôes que lhe confere a Leina3.T85de24deJulhode20l2.expedeapresente
Licença que autoriza a:

DADOS DE EXPLORA LUME ESTIMADO

Atenção
. Esta liceoça é composta de 29 restriçôes e/ou condições constantes no versor cujo nlo

cumprimento/atendimeoto sujeitará a sua invalidaçâo e/ou a! pcnalidades pÍevista§ em noÍmas.
. Esta licença náo comprova nem substitui o documento de propriedade, de posse ou de domínio do imóvel.
. Esta licença devc peÍmarecer n. localizaçIo da atividade e exposts dc forma visível (fÍente e verso).

Manaus-A 1 6 tÂt uü2

w .Sa do Nascimento Juliano Ma
Diretora Técnica

ll@..4q+rfu,

Detentor: Márcio Bandeira da Silva

Endereço paÍe corrêspondência: Rua Antônio Francisco
Nascimento, No'18, Centro, Jacareacanga/PA

CNPJ/CPF: 636.065.422-91 lnscriçâo Estadual:

Fone: (93) 99226-5622 e-mail:
Registro no IPAAM: 0705.3406 Procêsso nol. 1 1 5512021 -53
Recibo SINAFLOR PMFS: 21318590 Recibo SINAFLOR POE: 2131859í

Nomê cientírico Quant. 4rv. vol. Com. (mr)Nome comum

84,6936Abiurana
174,6858Anqelim Hymenolobium petraeum ?o

I 47 ,5042Cambará Qualea paraensis

6 89.8108Cedromara Ced re I i n g a cate n iform i s
103,2286Cumaru Dipteryx odorata 27

54 280,6091Cupiúba Goupia glabra
4 14,0525lpê Tabebuia serratifolía

Mezilaurus itauba 3 12,7328Itaúba
65,0126Hymenaea courbaril 15

3 21,6825Jequitibá-rosa Allantoma lineata
Erisma uncinatum 11 67,5040Libra
Ocotea rubra 9 42,1311Louro

150,1009MaÇaranduba Manilkara huberi
10 ô0,3974Muirapiranqa Brosimum rubescens

Clarisia racemosa 4 26,3005Oiticica
Caryocar villosum 7 72,7646Pequiá

Tamarindo Maftiodendron elatum J 12,9941
26 162,1453Tauari Couratari guianensis

Totâl 276 1.488,3506
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