
Rtr.'trpr 4.,R.:
En,:Ql' 1fu7-

Manaus-AM,

Wa

rl

a
à

&Arual0ss
LrcENÇA DE OPERAÇÃO - L.O. No r0st2022

O INSTITUTO Dts PROTEçÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS-IPAAM,
no uso das atribuições que lhe confere a Lei n43.785 de 24 de Julho de 2012, expede apresente
Licença que autoriza a:

DADOS DO MANEJO FLORf,STAL/IMÓVEL:

Juliano Ma de Souzâ

IPAAM

Detêntor: Suamy Braga de Melo

f,ndereço para correspondência: Travessa Dom Pedro I, no. 410, Bairro
Mazzarelo, RDS Amapá. Manicoré-AM.

CEP: ó9280-000

CNPJ/CPF: 90 1 .938.8 I 2-68 Inscriçâo Estadual:

Fone: (97) 99182-1835 e-mail: gepm@idam.am.gov.br

Registro no IPAAM: 0703.3404 Processo n': 0633.202 l-08
Recibo SINAFLOR PMFS: 21318142 Recibo SINAFLOR POE: 21318741

Atividâde: PMFS de Pequena Escala

Finatidade: Autorizar a exploração florestal por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável de

Pequena Escal4 com Área de Manejo Florestal - AMF de 399,270 ha, e Área de Efetiva Exploração

Florestal de 362,943 h4 cujo volume a ser explorado é de 311,489E mr.

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

Responsável Técnico pela Elaboraçâo: Eng. Florestal Filipe Campos de Freitas- CREA 22303lAM.
ART AM20220298581, chave 69WDc.
Responsável Técnico pela Execução: Eng. Florestal Filipe Campos de Freitas- CREA 22303/AM.
ART AM20220298581, chave 69WDc.

Proprietário do imóve l: SUAMY BRAGA MELO

CPF/CNPJ: 90 1.938.8 l2-ó8
CAR: AM-1302702-
F02E4 15F9EA94997 8C70665928D',127 AC

Münicípio: Manicoré
Localizacão: : Margem Esquerda da AM 364, Km 42. Ramal de Democracia, RDS Amapá.

Denominação do imóvel: UMF Urucury
stro Imóvel: Termo de Concessão de Direito Real de Uso. N".002880 com anuência do Gestor.

Coordenadas geográficas de referência da UPF (Dolum SIRGÁS 2000)t -05'30'0 I,692"e -61"34'24,822"

Ãrea diÚnidade de Produçâo Florestll - UPF
(hal:399,270,

Áiea de Reserva Legal - ARL (ha): 399,270
Área de Efetiva Exploração Florestal - AEEF (ha):
t2.997

Área de Manejo Florestal - AMF (ha): 399,210 lntensidade de Colheitâ (m'/ha): 23,96

volume de Madeira Autorizsdo (mi): 3l 1.489 Ciclo de coíe (Anos): 28

Volume de Lenha Autorizado (ST): 311,489 Número de Espécies a colher: l4
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Área da Propriedade (hâ): 399,270
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O pedido de licenciamento e a respecliva concessâo da mesma. só terá validade quando publicads Diário Oficial do Estado.
periódico Íegional locâl ou local de grande circulaçào. em meio €letÍônico de comunicação mantido pelo-IPAAM, ou nos murais
das PrefeituÍas e Câmams Municipais. conlbrme aí.24, da Lei n'.3.785 de 24 dejulho de 20121

ldentiÍicar a área do empreendimento com placa, conforme modelo IPAAM.
A solicitação da Íenovâçâo da l-icença Ambiental deverá ser requeÍida num prazo mininro de I20 diâs. antes do vencimento.
conforme art-23. da Lei n'3.7E5 de 24 detulho de 2012.
A presedte Licençâ esú sendo coícedida com base nas informaçôes constantes no processo ,isico e nas pesas técnicas cadastradas
NO SINATLOR,
Ioda € qualquer modificação inlroduzida no pÍojelo após a emissâo da Lice[ça podeÍá implicaÍ na sua automáticâ invalidâção.
devendo ser solicilada nova Licença. com ônus pam o interessado.
Esla Licença e válidâ âpenas para a localii,âçáo. atiridade e finalidade conshnle na mesma. devendo o interessado comunicar âo

IPAAM quando houver mudança de qualquer um desles itens.
Esta Licença não dispensa e nem subslitui nenhum documento exigido pelâ Legislação federal. Estadual e MunicipâI.
ManleÍ inlegml as AÍeas de Píeservação Peímânente APP. 6cândo autorizadâs somente intervenções. para Íins de conslÍüção de
ponles e bueiros conforme previsto no PMFS/POE.
Fica proibido o coÍte da Castônheiú (Beíholletia excelsa) e da Senngueim (Herea spp. ) conlõrme eslabelece o DecÍeto Federal no

5.975/06 e da Andiroba (Carapa guianensisi CaÍapa pamense) e Copaibâ (Copaifera trapezifolaa hayne; Copâifera reticulata:
Copaifem multijuga), de acordo com o f)ecreto Êstadual n'25.0,r4l05.
Proteger à faunâ, conforme esubelecido na Lei n.'5.197/67.
ProlegeÍ o solo e os cursos d'águÂ da contaminação por substâncias tóxicas (combusliveis, óleos, gmxas, inseticidas, agÍotôxicos.
tintas e outros),
Cumprircom as medidas de minimizaçào dos impaclos descritos no Projeto de Manejo l_lorestal apresenlado s €ste Instituto.
Esta licença autorizâ â exlraçào das espécies e volumetÍia nela listadas e a reâlizaçâô do bcneficiameílo primário da madeiraalé os
subprodutos especificados no PMFSPE. sendo obrigâlóÍia a declaBçào das informações das conversôes realizadasjunlo ao Sislemâ
DOF.
Fica proibida a entrada em pÍopriedâde de reíceiros e o desmâle sob quâlquerjuslificaliva scm autoÍização dos mesmos e do órgão
ambiental compelenle.
Fica proibida a inteÍüpção dos cursos d água. quando constnrção das vias de acesso na área
Elitâra derrubada de á.rvores ocas. pÍeservando os ninhais e abígos dâ fâuna.
E expÍessarnente proibids a queima de rcsiduos sólidos de qualquer naturezâ na área do proJelo

AÍixar e mânter,junlo aos tocos das árvore§ explorddas. plaquetâs com a numeÍaçào da árvore corÍespondente.
Dar destino adequado aos residuos domóslicos e as embalagens dos insumos consumidos na área do projelo durante as fases Pré-
e\plomlona. F\ploralona e Po5-e\ploralóna
ManteÍ atualizadâs as labelas de romaneio. apresentando-as aos órgãos arnbieotais competentes durante as vistorias tecnicas e

Íiscalizaçôes.
Apresentar relatórios parciais de atividade para monilommento/acompanhamenlo dâs atividades de explomçâo florestal
desenvolvidss na UPF. semeslralmenle â paíir da libeÍação da Licençâ de Opemção. assinado pelo responsável técnico do projelo.
confoÍme Termo de Referência modelo IPAAM.
Apresentar Relatório Final das Alividadcs. em âté 60 (sessentâ) dias apôs o vencimenlo desta licença. conforme Termo de
Referência Modelo IPAAM.
Os Relatórios de Atividades deverão eslar acompanhâdos de romaneio em planilha Excel. com mcmória de cálculo'em arquivo
(.xls). mapa das lrilhas abeías em formato I shp) e caía imagem de satélite (atualizsda)
Adotar o sistemâ eletrôdico de conlrole de Produtos Florestais (Sistems DOF) para a saida de maléÍia-prima floÍeslal do
empre€ndimento.
lndicios de comercializsçâo iÍÍegular dc credilos no sislemâ DOF constatados por meio da análise dos rclalórios de âtividades.
acompanhamento do sisteÍÍa DC)F. monitoramenlo remoto ou de vistoriayfiscâlizâção podem acaÍrelar no bloqueio do DOF e a
suspen§ào da AUTEX.
A saida de matéria prims do empre€ndimenlo cujo lransporte seja considerado ecooômica ou logisticamente inviável deveÍá ser

devidamenre justifi cada.
O delentor. o explorador floreslal e o responsável lécnico do PMFS/POE. estâo sujeilos às sançôes adminiÍÍativas na medida de

sua culpabilidade.
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O INSTITUTO DE PROTEÇÂO AMBIENTAL DO AMAZONAS _ IPAAM,
no uso das atribúções que lhe confere a Leinq3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente

Liceirça que arlí;oriza a:

Detentor: Suamy Braga de Melo

Endereço para correspondência: Travessa Dom Pedro I. n'. 410. Bairro
Mazzarelo. RDS Amapá. Manicoré-AM.

CEP: 69280-000

CNPJ/CPF: 901.938.8 I 2-68 Inscrição Estadual:

Fone: (97) 99182-1835 e-mail: gepm@idam.am.gov.br

Registro no IPAÂM: 0703.3404 Processo n': 0633.2021-08
Recibo SINAFLOR PMFS: 21318742 Recibo SINAFLOR POE: 2l3l 87,1I

DADOS DE EXPLORAÇÃO/VOLUME (ESTIMADO)

Item Nome Comum Nome CientiÍico Volume (m!) N/A

0l Angelim-fava 9,8223 3

02 Angelim-pedra 20,63n )
Castanha-de-paca Scleronema micranthum 42,2493 t6

04 Castanha-sapucaia Lecythis zabucajo 6,0661 I

05 Cedrinho Erisma uncinatum 8.6386 2

06 Copaíba-jacaré Eperua oleifera 72,9020 ll
07 Cupiúba Goupia glabra 4.8930 1

08 Jatobá Hymenaea courbaril 5,7932
-l

09 Louro-abacate 2,2120 I

t0 Louro-preto Ocotea neesiana 4,6412 2

lt Maçaranduba Manilkara huberi 7,2382 3

17 Muirapiranga Brosimum rubescens 18,4044 8

l3 Peltogtne paradoxa 4,0558 2

t4 Tauari Couralari tauari 103,9420 l6
311,4898 71

Atenção:
. Ests licençs é composta de 27 restriçõcs e/ou condisõcs constlntes no verso, cujo não

cumprimeoto/rtendimeoto sujeitará a su! invrlidação c/ou rs penrlidedes previstas em normss.
. Esta licença não comprovs nem substitui o documento de propriedrde. de posse ou de domínio do imóvel.
. Esta licençs devc permanecer na locslizâçno da ltividade e êaposta de forma visível (frente e verso).
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