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LICENÇA AMBIENTAL UNICA - LAU Nq 104/13-02 l" Alteração

o INSTITUTo ur rRorrçÃo AMBTENTAL Do AMAzoNAS - IrAÂM,
no uso das atribuições que lhe confere a Lei n0 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a
presente Licença que autoriza a:

INTERESsADo: Tabaünga Comércio Peixes Ornamentais Ltda.

ENDEREÇo pARÂ coRR-EspotoÊxcrl: Rua 16, n' 497, Cj. Castelo Branco, Parque Dez
de Novembro, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 04.27 2.27 4 1000'l -90

FoxE: (92) 99253-6720

REGrsrRo No IPAAM: 1012.3605

ArrvrDADE: Aquicultura

Wan

INscRrÇÃo Esr rou at: 04. 17 0.07 3-2

F,tx: (92) 3304-6912

PRocEsso Ns: 27821T110

Locurz,rçÂo DA ArtvtDÂDE: Rodovia BR 174, (M.D), km 26, Ramal da Esperança, km
3,5 (ME), Gleba 03, Lote 141 , Tabatinga Aquarium - Zona Rural, coordenadas
geográficas 02o44'33,22'S e 60000'42,64" W, Manaus-AM.

FTNALTDADE: Autorizar a operaçáo de infraestrutura destinada à recepção, quarentena e
comercialização de peixes ornamentais em 45 viveiros escavados, perfazendo uma área
alagada de 6'18m2 e 63 aquários com volume total de í 0.089m3 e 0B tanques-rede
alocados no lgarapé Esperança com volume lolal de 22,2m3, 20 tanques em alvenaria
com uma área inundada de 80 m2 em uma propriedade com área total de 36,95ggha.

PorENcrALPoLUrDoR/DEGRAD.r,oon:Médio ponrn:Pequeno

Pmzo os v-lLroADE DESTA LtcEnçl: 378 Drrs.

.{tenção:
. Esta licença é coEposta de 16 restrições e/ou cotrdições constrntes no verso, cujo nâo

cumprimento/atendimento sujeitará I sua invalidação e/ou as penalidades previstas em normas.
. Ests licençâ Ilâo comprovt r|em substitui o documento de propriedade, de posse ou de domínio do

imóvel.
. Esta licençâ deve permatrecer na localização da atividâde e exposta de forma visível (frente e ycrso).

Manaus-AM, 27 de Maio de 2022.
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RESTRTÇÓES E/OU CONDTÇÔES DE VALIDADE DESTA LICENÇA - LÁU N' t04/13-02 l'Alrersçáo

1. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesma. só terá validade quando
publicada Diário Oficial do Estado, periódico regional local ou local de grande circulação ou

nos murais das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme aÍÍ.24, da Lei n".3.785 de 24 de

.iulho de 2012:
2. A solicitação da renovação da Licença Ambiental deverá ser requerida num prazo mínimo de

120 dias, antes do vencimento, conforme art.23, da Lei n'.3.785 de 24 dejulho de 2012;

3. A presente Licença está sendo concedida com base nas informações constantes no processo

n" . 2782tI ll0 .
4. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissão da Licença implicará na

suâ âutomática invalidação, devendo ser solicitada nova Licença, com ônus para o interessado.

5. Esta Licençâ é válida apenas para a localização, atividade e finalidade constante na mesma,

devendo o interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer

um destes itens.
6. Esta Licença não dispensa e nem substitui nenhum documento exigido pela Legislação

Federal, Estadual e Municipal.
7. Proteger à fauna conforme o estabelecido nas Leis no 5.19'l167.

8. Manter integral as Áreas de Preservação Permanente, conforme estabelecido a Lei n.'
12.651/'12 e Lei Federal n" 12.72712012.

9. Fica expressamente proibido o corte da andiroba (Carapa guianensis; Carapa paraense) e

copaíba (Copaifera trapezifolia hayne: Copaifera reticulala: Copaifera múijuga)' de acordo

com o Decreto Estadual n" 25.044i05.
10. Não são passiveis.de exploração para fins madeireiros a Castanheira (Berthollelia excelsa) e

a Seringueira (Hevea spp.). em florestas naturais, primitivas ou regeneradas. conforme

estabelece o Decreto Federal no 5.975/06.
I l. São proibidas a introdução, transposição e a criação de espécie exótica na fauna aquálica da

bacia Amazônica;
12. Proteger o solo e os cursos d'água da contaminação por substâncias tóxicas (combustíveis,

óleos, graxas, inseticidas, agÍotóxicos, tintas e outros).

13. Esta Licença não permite a captura de animais aquáticos sem autorização do orgão

competente:
14. Manier âs margens 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;

15. ApresentâÍ cadastro Técnico Federal - cTF. emitido pelo IBAMA. anualmente, sendo a

pÍimeira âpresentação no prazo de 60 dias.

16. A concessão desta Licença invalida qualquer outro documento expedido pelo

IPAAM, para autorização da atividade a que a mesma se refere.


