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LICENÇA DE

o INSTITUTo »o rnornçÁo AMBIENTAL Do AMAzoNÀs - IPAAM.
no uso das atribuições que lhe confere a Leino3.T85de24deJulhode20l2,expedeapresente
Licença que autoriza a:

DADOS DO MANEJO FLORESTALiIMÓVEL:

Manaus-A 01 JUti 2ü:

Sa odo Nascimento Juliano Mae

D retora Técnica
de Souza
te

IPAAM

Dêtentor: Aldemir Araújo de Vasconcelos

Endêreço para correspondência: Comunidade Pandegal, no 5800, RDS
Amapá, Manicoré-AM.

CEP: 69280-000

GN PJ/GPF : 002.7 89.302-20 lnscrição Estadual:

Fone: (92) 99496-6641 e-mail: gepm@idam.am.gov.br

Registro no IPAAM: O7O3.34O4 Processo no: 0í.01.030201.00072912021 -76

Recibo SINAFLOR POE: 2í30'1000
Atividade: PMFS de Pequena Escala

Finâlidedê: Autorizar a exploração florestal por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável de
Pequena Escala, com Área de Manejo Florestal -AMF de 399,46 ha, e Área de Eíetiva Exploração
Florestal de 14,66 ha, cujo volume a ser explorado é de 304,3168 m".

Pot., Poluidor/Degradador: Pequeno Portê: Pequeno Validade: 02 anos

Responsável Técnico pela Elaboração: Eng. Florestal Filipe Campos de Freitas- CREA
223031 AM. n" AM20220298577 (Chave: V1Â /IxZ).
Responsável Técnico pela Execução: Eng. Florestal Filipe Campos de Freitas- CREA 223031Á.M
no AM2022O298577 (Chave: VvwIXZ).

CAR: AM-1 302702-F02E41 5F9E4949978C
70665928D 7274C

PÍo raetário do imóvel: Estado do Amazonas

CPF/CNPJ: 04.3'12.369/0001 -90

Município: Manicoré
Localização: : Margem Esquerda da AM 364, Km 42, Ramal de Democracia, RDS Amapá

istro lmóvel: TeÍmo de Concessâo de Direito Real de Uso. No. 002880 com anuência do áo Gestor
o do imóvêl: UMF Pand alOenom

CooÍdênadas gêográÍicas de reÍêrência da UPF lDatum SIRGAS 2000): 05' 29' 07,297"5 e 61' 35'
I 1 ,445"0

Área da Propriedade (ha): 399,46
Área da Unidade de Produção Florestal - UPF (ha):
14,66

Área de Reserva Lêgal - ARL (ha): 399,46
Área de Efetiva Exploração Florestal - AEEF (ha):
14,66

lntensidade dê Colheita (m3/ha): 20,75Área de Efetivo Manejo Florestal - AMF (ha):
355,83
Volume de Madeira Autorizado (m3): 304,3168 Ciclo de corte (Anos): 25

NúmeÍo de Espéciês a colheÍ: 12Volume de Lenha AutoÍizado (ST): --
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Rêcibo SINAFLOR PMFS: 21300999



RESTRIÇOES E/OU CONDIÇÔES DE VALIDADE DESTA LICENÇA - LO N' 111/2022
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O pedido de licenciamenlo e a Íespectiva concessão da mesma. só teÍá validade quando publicada Diário Oficiâl do Estado.
periódico regionâl local ou local de gÍande circulaçâo, em meio eletrônico de comunicação mântido pelo IPÀAM. ou nos murais
das Prefeitums e Câmams Municipais. conforme art.24. da Lei n'.3.785 de 24 dejulho de 2012;
ldentiílcar a área do empreendimento com placa, conforme modêlo lPAAlVl.
A solicitação da renovação da Licença Ambiental deverá ser requerida num pmzo minimo de 120 dias. antes do vencimento.
conforme aí.21. da Lei n'3.785 de 24 dejülho de 2012.
A presente Licença está sendo concedida com bâse nas inl'ormaçôes constantes no pÍocesso fisico e nâs peças Iócnicas cadastmdas

NO SINATLOR,
Toda e qualquer modificação iÍtÍoduzida no pÍojeto após a emlssào da Licença poderá implicar na sua aulomática invalidaçâo.
devendo ser sôlicitada nova Licençâ. com ônus para o inteÍessado
Esta Licença e !álida apenas pârâ a localizaçâo. atividade e finalidade constante na mesma. devendo o interessado comunicar ao

IPAAM quando houver mudança de qualquer um destes itens.
Esta Licença não dispensa e nem substitui nenhum documento exigido pela Legislaç:io Federal. Estadual e Municipal.
MânteÍ integral as Areas de PÍeservaçâo Permanente - APP. ficando autorizadas somente intervençõcs. paÍa fins de constnrçào de
pontes e bueiros conforme previsto no PMFS,POE.
Fica proibido o coÍe da CastanheiÍa (Bertholletia excelsâ) e da Seringueira (Hevea spp-) conforme esiabelece o Decreto Federal no

5.975/06 e dâ Andiroba (Cârâpa guianensis; CaÍapa pâraense) e Copaiba (Copaifera trapezifolia hayne; Copaiferâ reticulata:
CopaiferB multijuga). de acordo com o Decreto Estâdual n'25.044/05.
Proteger à fauna. conforme estabelecido na Lei n.'5.197/67.
ProtegeÍ o solo e os cursos d'água da contaminâçào por subslânciâs tôxicas (combustíveis. óleos. graxas, inselicidas. âgÍotôxicos.

CumpÍir com as medidas de minimizâção dos impaclos descrilos no Projeto de MaDejo Florestal apíesentado â este Inslituto.
Esta licença âutoriza a extração das espécies e volumetria nela Iisladas e a realizaçâo do beneficiamenlo primário da madeira ate os

subpÍodutos especificados no PMFSPE. sendo obrigatória a declaração das informâções das conversões Íeâlizadasjunto ao Sistema
DOF
Fica proibida a entrâda em propriedâde de terceiros e o desmale sob qualquerjustificativa sem autoÍização dos mesmos e do óÍgào
ambiental competente.
Fica proibida a interrupção dos cuÍsos d_águâ. quando construção das viâs de acesso na área.

Evitar a derrubâdâ de árvoÍes ocas. preservândo os niúais e âbÍigos dâ fauna.
E expressamente proibida a queima de resíduos sólidos de qualquer nâtuÍeza na áÍeâ do projeto.
AfixaÍ e manler.junto aos tocos das áfloÍes exploÍadâs. plaquelâs com â numeraçâo da án ore correspondente.
Dâr destino adequâdo aos rcsiduos domésticos e as embalagens dos insumos consumidos na área do projelo durante as fases Pré-

e\ploraroriâ. F\plomlória e Póí-e\ploÍaroíra.
Manter atualizadas as tabelas de Íomaneio. apresentando-as aos órgãos ambientais compelenles duÉnte as vislorias técnicas e

fiscalizâções.
ApresentaÍ Íelatórios pârciais de alividade pâm monitoramento/acompanhamento das atividâdes de exploraçào florestal
desenvolvidas na UPF, semestralmente a paÍir da libemçilo da Licença de Operação. assinâdo pelo responsável técnico do projeto.

conforme Termo de Referência modelo IPÀAM.
Apresentâr Relatório Final dâs Atividades. em ate 60 (sessenta) dias após o vencimento d€sta licençâ. conloÍme Termo de

Relerênciâ Modelo IPAAM-
Os Relatórios de Atividades deverào eslar acompanhados de romareio em plânilha Excel, com memóda de cálculo em arquivo
(.xls). mapa das trilhas abeÍas em formato (.shp) e carta imagem de satélite (atualizada).
Àdo1aÍ o sistcma eletrônico de controle de Produtos Florestais (Sistema DOF) paÍa a sâida de mâlériâ-prima florestal do
empreendimento.
Indicios de comeÍciâlizaçâo irÍegulâr de crédilos no sistema DOF constalados por meio da análise dos Íelalórios de âtividades.
acompanhamento do sistema DOF, monitoÍamento remoto ou de vistorias/fiscalização podem acârÍetaÍ no bloqueio do DOF e a

suspensao da ÀUTEX.
A saida de maléria prima do empreendimento cujo transporte seja considerado econômioa ou logisticamenle inviável deveni ser

devidamenle justifi cada.
O detentor. o exploÍador floÍestal e o Íesponsável tócnico do PMFS/POE. esÍào sujsitos às sanções administÍativas na medida de

sua culpabilidade.
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LrcENÇA DE OPERAÇÃO - L.O. Nq ÍtD022Fts.02

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIf,NTAL DO AMAZONAS - IPAÂM,
no uso das atribuições que lhe confere a Lei ne 3.785 de24deJulho de 2012, expede a presenle

Li ue autoriza a:

Item Nome Comum Nome Cientifico Volume (m') N/A

0l Angelim-fava Hymenolobium excelsum 30,85 r 9 6

Angelim-vermelho Dinizia excelsa 13,3690 l

03 Castanha-de-paca Scleronema micranthum 3 8,5846 12

04 Castanha-sapucaia Lecythis zabucajo 9,5461

05 Copaíba-jacaré Eperua oleifera 74,9286 8

06 Cumaru Diptery»t odorata 3,8901 2

Jatobá Hymenaea courbaril 2,3t26 I

Louro-chumbo Licaria cannella 2,5267 I

09 Louro-gamela Ocolea ruhra 19.6280 1

10 Louro-preto Ocotea fragrantissima 16,2637

1l Muirapiranga Brosimum rubescens 26,9353 l0
t2 Tauari Couralari tauari 65.4803 9

Total 304,3168 61

Âls!@:
. Esta licençs é composta de 27 ÍestÍições e/ou cordições constantes no vcrso, cujo nâo

cumprimento/atendimerto sujeitará r ru. invrlidrçlo e/ou rs pen{lidldes pÍevistas em normas.
. Esta licença nío comprova nem substitui o documento de propriedadê, de posse ou de domínio do imóvel,
. Esta licença deve peÍmatrecer na locrlizsçlo de rtividxde e expost{ de form! visÍvel (frcnte e verso).

Manaus-AM 0 I JUri

Wan Salgado Nascimento nte de Souza
Diretora Técnica

Detentor: Aldemir Araújo dê Vâsconcelos

Endereço para correspondência: Comunidâde Pandegal, no 5800,
RDS Amapá, Manicoré-AM.

CEP: 6928S000

C N PJ/C PF : OO2.7 89.3O2-2O lnscrição Estadual:
Fone: (92) 99496-6641 e-mail: gepm@idam.am.gov.br

Registro no IPAAM: 0703.3404 Processo no: 01 01.030201.00072912021 -76

Recibo SINAFLOR POE: 21301000Recibo SINAFLOR PMFS: 21300999
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