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CADASTRO DE AQUICULTURA - Ns 008/2022

o INSTITUTO »r rnorrçÃo AMBIENTAL Do AMAZoNAS - IPÀAM.
no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei Estadual no 3.785. de 24 de Julho de 2012.
expede o presente Cadastro de Aquicultura que autoriza:

INrf,REssADo: Maria Arlete Cordeiro de Jesus.

ENDEREÇo rARA connrspoxoÊxcr,l: Rua Rio Badajós, s/n', Centro, Codajás-AM.

CNPJ/CPF: 215.314.042-00 INScRIÇÀo Est,rot:,tL:

For-r: (97) 98412-0126 Frx:

REGrsrRo No IPAAM: 0905.3601 PRocESso Ns: 207812021-59

ArrvrDADE: Aquicultura

LocllrzaÇÃo DA ArrvrDADE: Estrada Ozeias Monteiro, Ramal do Gasoduto, km 01,
situado nas seguintes coordenadas ggográficas: 03 46' 52,9757í"(s) e 62 02'
09,57010"(w).

FTNALTDADE: Autorizar a criação de peixes em uma área caracterizada para operação,
com 02 viveiros escavados com tamanhos variados e área alagada que soma 0,1800
ha, e a instalaçâo de 02 viveiros escavados, com tamanhos variados e área alagada
que soma 0,32 he, no qual o somatório perfaz 0,5000 ha, destinados ao cultivo de
tambaqui (colossoma macropomum) e matrinxã (brycon amazonicus) em sistema
semi-intensivo de criação, em uma propriedade de 9,7674 ha.

PorENcrALPoLUrDoR/DEGRÀDloon:Medio PoRTE:Pequeno

PRAzo DE vALIDADE DESTE CADAsTRo: PERMANENTE, para a finalidade acima.

Atençã o:
. Este Cadaslro e composto de 17 rart çõas e/ou coídiçõas constztntes no verso. cujo nào cumprimento/atendimento

sujeitará a sua invalidaçào e/ou as penalidades prevrstas em normas.
. Este Cadastro não comprova nem subsÍitui o documenio de pÍopnedade, de posse ou de dominio do imóvel.
. Este cadastro deve permanecer na localizaçâo da atividqde e cxposta de forma visivel (frente c vcÍso).
. os dados técnicos do projeto são de inteira responsabilidade do responsável técnico.
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RESTRIÇÓES E/OU CONDIÇÔES DE VALIDADE DESTE CADASTRO DE AQUICULTURÂ _ N" OO8/2022

l. O presente Cadastro está sendo concedido com base nas informações constantes no processo no

20781ü21-59 e observações in /oco
2. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissão deste Cadastro implicará

na sua automática invalidação, devendo ser solicitado novo Cadastro de Aquicultura, com
formulário de Cadastro de Atividade e croqui atualizado.

3. Este Cadastro é válido apenas para a localização e finalidade constante no referido Cadastro,
deVendo o Aquicultor requerer ao IPAAM novo Cadastro, quando necessitar fazer mudança de
qualquer um destes itens ou ampliação, desde que seja até 5,0 ha de área inundada, até 500m3
com fluxo contínuo e até 1.000m3 em tanque-rede;

4. Proteger à fauna conforme o estabelecido nas Leis no 5.'197167:
5. Manter inregral as Áreas de Reserva Legal e Preservação Permanente - APP, conforme

estabelecido a Lei n." 12.651/12. e Lei n" 12.727/12.
6. Fica expressamente proibido o corte da andiroba (Carapa guianensis; Carapa paraense) e

copaíba (Copaifera trapeziftlia hayne; Copaifera reticulata; Copaifera multijuga), de acordo
com o Decreto Estadual n'25.044/05.

7. O corte da Castanheira (Bertholletia excelsa) e a Seringueira (Hevea spp.), somente poderá
ocorrer mediante Autorização de Supressão Vegetal, expedida por este IPAAM, não sendo
permitida a exploração comercial dessas espécies, conforme estabelece o Decreto Federal n"
5.975/06.

8. São proibidas a introdução, transposição e a criação de espécie exótica da ictiofáuna da bacia
Amazônica:

9. Este Cadastro não permite a câptura de animais aquáticos sem autorizaçào do Órgão
competente;

10. Este Cadastro não dispensa nem substitui nenhum documento exigido pela Legislação Federal.
Estadual e Municipal:

I l. MânteÍ as áreas dos viveiros em contato com a lâmina d' água livre de vegetação e retirar as

plantas aquáticas, visando evitar a reprodução de mosquito transmissor da malária.
12. Adquirir a Licença de Aquicultor, conforme Instrução/ Normativa MPA n" 06/201 l.
13. Adquirir no Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),

o Câdâstro Técnico Federal para manejo de recursos aquáticos (http:www.ibama.gov.br).
14. ApresentaÍ anualmente a este IPAAM, comprovânte de procedência dos animais adquiridos.
15. E expressamente proibida a obstruçâo do fluxo d'água principalmente se a mesma serve para

abastecimento para outras finalidades produtivas, consumo humano e/ou atendimento à
necessidades básicas, devendo a mesma estar em condições sanitárias satisfatórias.

16. Paralisar imediâtamente â âtividade, quando a verificação de vestígios arqueológicos, históricos
ou artísticos na área de influência direta/ indireta do empreendimento e comunicar ai IPHAN e
ao IPAAM.

17. Solicitar, no privo de 30 dias, oulorga de uso de recursos hídricos nos termos e prazos da
PoÍaria Normativa/ SEMA/IPAAMN' l2 de 20 de Janeiro de 2017 e Portaria IPAAM.N'
71/2017 de 03 de Julho de 2017, de acordo com os critérios estabelecidos na Resolução n"
01/2016 do Conselho Estâdual de Recursos Hídricos (CERH).


