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L A DE OPERAÇAO - L.O. NL 11012022

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM.
no uso das atribuições que lhe confere a Leina3.TS5de24deJulhode20l2,expedeapresente
Licença que autoriza a:

DADOS DO MANEJO FLORESTAL/IMÓVEL:

Manaus-AM, 01 J iil{ 2ü.

Endereço para correspondência: Comunidade Vista Alegre, n" 2350,
ME do Rio Madeira, Zona Rural, Manicoré- AM

CEP: ó9280-000

CNPJ/CPF: 002.408.902-80 Inscrição Estadual:

Fone: (97) 99182-1835 e-mail: gepm@idam.am. gov.br
Registro no IPAAM: 0703.3404 Processo n" : 012312021-10
Recibo SINAFLOR PMFS: 21318740 Recibo SINAFLOR POE: 213 I 8739

Atividade: PMFS de Pequena Escala

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

Pequena Escala, com Área de Manejo Florestal - AMF de 399,906 ha. e Área de Efetiva Exploração
Florestal de 12,88 ha, cujo,volume a ser explorado é de 317,6563 m!.

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

Responsável Técnico pela Elaboraçâo: Eng. Florestal Filipe Campos de Freitas ART
AM20220298562. chave 04aDA.
Responsável Técnico pela Execução: Eng. Florestal Filipe Campos de Freitâs ART 4M20220298562.
chave 04aDA.

Proprietário do imóvel: Vandice do Espirito Santo BitencouÍ

CPF/CNPJ: 002.408.902-80
CAR: AM-1302702-
F02E4 I 5F9EA949978C7 0665928D727 AC

Município: Manicoré
Localizâsão: : Margem Esquerda da AM 364. Km 42, Ramal de Democracia, RDS Amapá
Denominação do imóvel: UMF Vista Alegre

lmóvel: Termo de Concessão de Direito Real de Uso. N".002880 com anuência do Gestor

Coordenâdâs geográÍicas de refqrência da UPF (Datum SIRGAS 2000): -05"30'49,445"e -61'33'40,789"

Área da Propriedade (ha): 399,906
Área da Unidade de Produção Florestâl - UPF (hâ):
399.906

Área de Reserva Legal - ARL (ha): 399.906
Areâ de Efetivâ Exploração Florestal - AEEF (ha):
12.88

Área de Manejo Flor€stal - AMF (ha): 399,906 lntensidade de Colheita (mr/ha): 24.86

Volume de Msdeira Autorizado (m3): 3 17.63 Ciclo de corte (Anos): 29
Volume de Lenha Autorizâdo (ST): 317.63 Número de Espécies a colher:44
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RESTRIçÕES E/OU CONDIÇÕES DE VALIDADE DESTA LICENÇA _ LO N" 110/2022

l. O pedido de licenciamenlo e a Íespectiva concessão da mesma. só terá validâde quando publicada DiáÍio Oficial do Eslado.
periódico rÊgaonal local ou local de gmnde circulação. em meio eletrônico de comunicâçâo mantido pelo IPAÁM, ou nos murÀis
das PÍefeiluras e Câmaras Municipâis. conforme aí 24. da Lei n'.3.785 de 24 dejulho de 2012:

2. ldentiÍicar a ârea do emprêendimento com placa, conÍorme modelo IPAAM.
3. A solicilaçâo da renovaçào da Licença Ambienlsl deveai ser requerida num pmzo minimo de 120 dias. anles do vencimento.

confoÍme an.23. da Lei n'3.785 de 24 dejulho de 2012.
4. A pÍesenle Licençâ esú sendo concedida com base nas iÍrfoÍmações constantes no processo fisico e nas peças técnicas cadastradas

NO SINA-FLOR,
5. Toda e qualquer modificação iotroduzida no projeto após a emissâo da Licança podeÍá implicaÍ na sua automúica invalidâçâo.

devendo ser solicilada nova Liceoça. com ônus pam o inlcressado
6- Esta LicÊnça e vâlida spenas pam a lócalizrçào, atividade e finalidade constanle na mesma. devendo o interessado comunicar !o

IPAÀM quando houver mudança de qualquer um destes ilens.
7. Esta Licença nào dispensa e nem substitui nenhum documenlo exigido pels Legislação Federal. Estadual e Municipal.
8. ManleÍ integml as AÍeas de Preservação Permanente - APP. Iicando autorizádas somente intervenções. pam fins de conslruçào de

ponles e bueiros conforme pÍevisto no PMFS/POE.
9. Fic8 proibido o coíe da Câstsrheira (Bertholletia excelsa) e da Seringueira (Hevea spp.)cônforme estabelece o DecÍeto Federal n'

5-975/06 e dâ Andiroba (Carapa guianensis; Carapa paraense) e Copaiba (CopaifeÍa trapezifoliâ hayne: Copaifera reticulatat
CopâifeÍa muhijuga). de âcordo com o Decrelo Estadual nô 25.044/05.

10. Proteger â fâuna, confoÍme estabelecido na tein'5.197/67.
I l. ProtegeÍ o solo e os cuÍsos d'âgua da conlaminação por substrincias tóxicas (combustiveas. óleos. gÍa\as, inselicidas. agrolóxicos.

tintas e outros).
12. Cumprircom âs medidas de minimização dos impaclos descritos no Proj€to de Manejo Florestal apresentsdo a este Instituto.
13. Esta licença autori?s a exlÍaçào das esÉcies e volumeria nela listadas e a Í€alizáçiio do benericiamento primánio da madeiÍa até os

subprodutos especiÍicados no PMFSPE, seÍdo obrigalóÍiaa declaraçãodas informações dasconversô€s realizadasjuoto ao Sistema
DOF,

14. Fica pÍoibida a entÍadd ern propriedade de terceiros e o desmate sob qualquerjustificaliva sem aulorização dos mesmos e do órgão
ambiental compôlente.

I5. Fica pÍorbidr s interrüpçào dos cursos d água. quando construçào das vias de acesso na área.
16. EvirâÍ a deÍrubada de árvores ocas, preservando os ninhais e abÍigos dâ fauna.
17. E erpÍessame[le pÍoibida a queima de Íesiduos sólidos de qualquer natuÍeza na áÍea do pÍojeto.
18. Afixar e manleÍ.junlo aos locos das árvoÍes exploíadas. plaquelas com a numeraçâo da áÍlore coÍÍespondente.
19. Da. deslino adêquado sos rcsiduos domésticos e as embalagens dos iÍ,sumos consumidos na área do projelo dürante as fases Pré-

exploralória. Exploratóía e Pós-exploiôtóriâ.
20. Manter atualizâdâs as lâb€las de româneio. apÍesentando-as aos ôrgàos ambienlais competentes durant€ as vistorias tecnicas e

Íiscalizaçôes.
21. Apresentar Íelalórios parciais de atividade pars moniloramenlo/acompanhamento das atividades dé exploÍaçâo Íloreslal

desenvolvidas na UPF- semeslÍalmente a partir da liberaçào da Licençâ de Ope.ação, assinado pelo responsável tecnico do projelo.
conforme Termo de Referência modelo IPAAM.

22. ApÍesentar Relâtório Final das Atividades, em olé ó0 (sessenta) dias após o vencimento destâ licençq conforme TeÍmo d€
RefeÍência Modelo IPAAM.

21. Os Relatórios de Alilidades deveÍão estar acompanhados de româneio em planilha Excel. com memória de cálculo em aÍquivo
(-xls). mapa das trilhas abenas em forÍialo (-shp) e caía imagem de satélite (alualizâdâ).

24. AdohÍ o siíema elelÍônico de controle de Produtos Florestais (Sistema DOF) paÍa a saida de maréria-prime florestal do
empre€ndimenlo.

25. Indícios de comeÍcializâção irÍegular de creditos no sistema DOF constatados poÍ meio da análise dos Íelatórios de atividades.
acompanhsmento do sistema DOF. monitoramenlo remolo ou de visloriÀrfiscalizaçáo podem acarrchr no bloqueio do DOF e a
suspensão da ALJTEX.

26. A ssida de maléÍia primâ do emprcendimento cujo transpoíe seja considgrado econômica ou logisticamente inviável deveni seÍ
devidamente justifi cada.

27. O detentor. o exploÍador floÍestal e o Íesponsáv€l lécnico do PMFS/POE. esülo sujeitos às sanções âdministmtivas na medida de
sua culpabilidâde.
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O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM,
no uso das atribuições que lhe confere a Lei ne3.785 de 24 deJulhode20l2, expede a presente
Licença que autoriza a:

DADOS DE EXPLORAÇÃO/VOLUME (ESTIMADO)

Item
Nome Comum Nome Cientifico Volume (m3) N/A

I Castaúa-de-paca Scleronema micranthum 50,59 t2
1 Cedrinho Erisma uncinatum 16,48 )
3 Cedromara C edre I i nga c ate naefor m i s 16.95

,)

4 Copaíba-jacaré Eperua oleifera 89,99 IO

5 Louro-pÍeto Ocotea neesiana 9,61 ,

6 Muirapiranga Brosimum rubescers 15,5

7 Tanibuca Buchenavia capitata 50,39 ,

8 Tauari 68,12 6

TOTAL 3t7.63 44

Atençâo:
. Ests liceíça é composta de 27 restriçõcs e/ou coodições constânles no versor cujo não

cumprimento/aterdimento sujeitrrí r sua invalidaç[o e/ou as penalidades preyistâs em normas.
. Esta licença não comp.ovr nem substitui o documento de pÍopriedade, de posse ou de domínio do imóvel.
. Esta licença deve permlnecer na localiz{ção dr stividâdc e exposta de forma visível (frente e verso),

Manaus-AM,
01 Jtfi 2tü

odo Nascimenlo Jutiano Marcos ffir" o" a"r-
Direto@ente

IPAAM

Detentor: Vandice do Espirito Santo Bitencourt

Endereço para correspondência: Comunidade Vista AlegÍe, n" 2350,
ME do Rio Madeira, Zona Rural, Manicoré- AM

CEP: 69280-000

CNPJ/CPF: 002.408.902-80 Inscrição Estad ual:

Fone: (97) 99182-1835 e-.nail: gepm@idam.am. gov.br
Registro no IPAAM: 0703.3404 Processo n' : 0423 12021 -10
Recibo SINAFLOR PMFS: 21 3 I 8740 Recibo SINAFLOR POE: 2l 3 I 8739
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