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COMUNICADO PÚBLICO 
 

Proposta de excisão de áreas do escopo de certificação FSC® do manejo 

florestal da 

Cooperativa dos Produtores Agroextrativistas do Bailique e Beira 

Amazonas - Amazonbai, com sede no município de Macapá, estado do Amapá, 

Brasil. 

(26 de setembro de 2022) 
 

Introdução - O Imaflora está conduzindo o processo de 

excisão de áreas do escopo de certificação  FSC® do manejo florestal da Cooperativa dos 

Produtores Agroextrativistas do Bailique e Beira Amazonas - Amazonbai, com sede na 

Passarela Rio Marinheiro, 661, Vila Progresso, Bailique, Macapá, Amapá, Brasil. 

 

O Imaflora é uma entidade credenciada pelo Forest Stewardship Council® - FSC® e esta 

excisão de áreas seguirá procedimentos aprovados pelo FSC. 

 

Proposta de Excisão - A proposta para a excisão abrange 564,04 ha. 

Abaixo estão as áreas que serão excluídas do escopo e suas respectivas justificativas: 

 

Nome Comunidade 
Área de 

Excisão 
Motivos da exclusão 

Gerson das Chagas Santos São Tomé / Itaubal  1,17 

A UMF teve apenas parte 

de sua área excluída. 

Motivo: parte da área foi 

transferida a 

responsabilidade de posse 

e uso para terceiros, 

permanecendo no escopo 

apenas a parte da área de 

responsabilidade do 

manejador certificado. A 

área excluída não 

continuará sob a gestão do 

grupo certificado. 

Álvaro dos Reis Maciel 

Júnior  
São Tomé / Itaubal  19,48 

Geovani Vilhena Corrêa 
Nossa Senhora da C. do 

I. Amazonas 
5,78 
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Rosinei da Silva Monteiro Carapanatuba 269,48 

A UMF teve apenas parte 

de sua área excluída. 

Motivo: parte desta área 

pertence a terceiros não 

integrantes do grupo 

certificado e eram geridas 

pelo manejador certificado 

através de contrato de 

parceria. A parceria foi 

encerrada e a 

responsabilidade pela área 

devolvida aos terceiros, 

permanecendo no escopo 

apenas a parte da área de 

responsabilidade do 

manejador certificado. A 

área excluída não 

continuará sob a gestão do 

grupo certificado. 

Amiraldo Enuns de Lima 

Picanço 

São Pedro do Bailique / 

Ilha do Franco 
10,28 

Área excluída 

integralmente. Motivo: a 

área pertence a um 

terceiro/membro do grupo 

certificado, mas vinha 

sendo gerida pelo 

manejador Amiraldo via 

contrato de parceria. O 

contrato foi encerrado. A 

área sairá do escopo mas 

continuará sob gestão do 

membro/terceiro 

certificado. O manejador 

Amiraldo continua no 

grupo certificado e irá 

assumir a gestão de uma 

nova área a ser adicionada 

ao escopo nesta auditoria. 

Deoclides dos Santos Farias 
Freguesia/Ilha do 

Franco 
41,93 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas excluídas 

integralmente. Motivo: 

Não cumprimento com os 

princípios estatutários da 

Amazonbai e dos 

compromissos das 

Lourival Bagem Farias 
Freguesia/Ilha do 

Franco 
2,99 
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Luciano Souza Bruno Ponta da Esperança 0,68 

Certificações.  

Elza Gomes Cordeiro 
Macedônia/ Ilha do 

Brigue 
0,99 

Francoá dos Santos Costa Arraiol / Terra Grande 40,99 

Lilian de Oliveira Machado Andiroba 19,47 

Maria José Lobato Jangada 1,48 

Nilson Ferreira da Silva 
Igarapé do Meio / Ilha 

do Brigue 
7,52 

Jéssica Larissa Freitas da 

Cruz Gomes 

Centro de Referência 

Igaçaba 
84,23 

Odiney Sena Jangada 3,17 

Rodrigo Coelho Sarges Equador / Terra Grande 52,5 

Marielson Lobato Martins Jangada 1,9 

 Total 
564,04 ha de 

açaizal 
 

 

 

Etapas e cronograma do processo de excisão 

 Consulta pública a partes interessadas - inicia no dia 26 de setembro de 2022 e estende-

se durante todo o processo de excisão de áreas. 

 Finalização do processo - após a consideração de comentários das partes interessadas 

o Imaflora prosseguirá com o processo final de excisão de áreas junto aos registros formais 

do empreendimento no banco de dados do FSC. 

 Contribuições de partes interessadas - como parte do processo de excisão de áreas, 

partes interessadas são convidadas a oferecer comentários e opiniões sobre o manejo 

florestal do empreendimento, com relação ao cumprimento do padrão FSC sob escopo da 

avaliação, bem como com relação ao manejo e proteção de atributos de alto valor de 

conservação presentes nas áreas florestais. As contribuições, confidenciais ou não, são 

bem-vindas nos formatos mais simples e adequados à conveniência das partes interessadas. 

As opções de contribuição são as seguintes: 

1. Contatos telefônicos com o responsável do processo ou com a equipe de apoio do Imaflora. 
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2. Submissão de comentários escritos por correio (endereço abaixo) ou e-mail para o 

responsável do processo ou para o Imaflora. Os comentários serão mantidos confidenciais e 

somente serão utilizados para a finalidade de avaliação do empreendimento, salvo orientação 

contrária da parte interessada. 

 

A fonte de qualquer informação fornecida será mantida confidencial, disponível somente para 

as equipes do FSC e do Imaflora. 

 

Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola 

Certificação Florestal 

Página eletrônica: www.imaflora.org  

Estrada Chico Mendes, 185 - Bairro Sertãozinho. 

CEP 13426-420. 

Piracicaba - SP - Brasil 

Tele/fax: (19) 3052-8200  

Correio eletrônico: consultapublica@imaflora.org  

Responsável pelo processo: Bruno Simionato Castro / (19) 98244-0134   / 

bruno.castro@imaflora.org 
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