
1-!

i-- t*i§'i,Éni

OVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

CADASTRO DE AQUICULTURA _ Nq 013/2022

o TNSTITUTo ne rnoroçÃo AMBIENTAL Do AMAZoNAS - IrAAM.
no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei Estadual n" 3.785. de 24 de Julho de 2012.
expede o presente Cadastro de Aquicultura que autoriza:

IrirEREssADo: Daniele Reis de Araújo Magalhães.

ENDEREÇo rARA coRREspoxoÊxcrl: Rodovia BR 319, km 142 (MD), Zona Rural,
Careiro-AM.

CNPJ/CPF: 559.859.392-00 INScRIÇÂo EstrourL:

Forr: (92) 98137-9040 FAx:'

REGrsrRo No IPAAM: 1006.3601 PRocESso Nq: 181012022-54

ArrvrDADE: Aquicultura

LocALrzAçÃo DA ArrvrDADE Rodovia BR 3í 9, km 142 (MD), Zona Rural, nas
coordenadas geográficas: 03'58'41,98" S e 60"32'41,98" W; Careiro-AM

FTNALTDADE: Autorizar a criação de peixes em uma área caracterizada das espécies
de Tambaqui (Colossoma Macropomum), em 01 viveiro escavado de 0,05 ha e a
instalação de 05 viveiros escavados com tamanhos variados que somam 3,í t ha, onde
o somatório da área inundada total será de 3,16ha em sistema cultivo semi-intensivo,
em uma infraestrutura existente em um imóvel com área total de 51,3761ha.

PorENcrALPoLUlDoR/DEGRADloon:Médio Ponrr:Pequeno

PRAzo Df, VALTDADE DEsrE CADASTRo: PEnunxExTE, para a finalidade acima.

Ate nção:
. hstc Crdsstro c composlo de 16 Íestriçõe3 c/ou coadiçóas constantes no rerso. cujo íào cumprimcnto/alendimenlo

sulcitaÍá a sua invalidaçâo e/ou as penalidades previstas em normas
. Este Cadastro não comprova nem substitui o documento de propnedade. de posse ou de dominio do imóvel.
. F.stc cadastro de ve permanecer na local ização da atividade c exposta de f'orma visi \,el ( frente e verso).
. Os dados técnicos do píojeto são de inteira Íesponsabilidade do responsável técnico.

Manaus-AM,

Rosa Ma liveira Geisller
Di Técnica

Av Mario Ypiranga Montsiro, 3280 - Parquo 10 ds Novambro
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Menaus - AM - CEP: 69.050-030
web: www.ipaam.am.govbr
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RESTRIÇÕES E/OU CONDIÇÔES DE VALIDADE DESTE CADASTRO DE AQUICULTURA - N" OT3/2022

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

1810/2022-54 e observações iz /oco
2. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissilo deste Cadastro implicará na sua

automática invalidação, devendo ser solicitado novo Cadâstro de Aquiculturq com formulário de
Cadasüo de Atividade e croqui atualizado.

3. Este Cadastro é válido apenas para a localização e finalidâde constante no referido Cadâstro,
devendo o Aquicultor requerer ao IPAAM novo Cadas[o, quando necessitar fazer mudança de
qualquer um destes itens ou ampliação, desde que seja até 5,0 ha de árca inundada até 500m3 com
fluxo contínuo e até l.000ml em tanque-rede;

4. Proteger à fauna conforme o estabelecido nas Leis no 5.197/67;
5. Manter integral as Áreas de Reserva Legal e Preservação Permanente - APP, conforme estabelecido

aLeíL" 12.651112, e Leí n" 12.727112.
á Fica expressamente proibido o coÍte da ar:.dtÍoba, (Carapa guionensis; Carapa paraense\ e copaíba

(Copaifera trapezifulia hayne; Copaifera reticúlata; Copaifera multijuga), de acordo com o Decreto
Estadual n" 25.044/05.

7. O coÍte da Castaúeira (Bertholletia excelsa) e a Seringueira (Hevea spp.), somentê podeÉ ocorrer
medianrc Autoriz ção de Supressão Vegetal, expedida por este IPAAM, não sendo permitiú a
exploração comercial dessas espécies, conforme estabelece o Decreto Federal n' 5.975/06.

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

9. Este CadastÍo nâo permite a captura de animais aqúticos sem autorização do Órgão competente;
10. Este CadasÍo nao dispensa nem substitui neúum documento exigido pela Legislação Federal,

Estadual e Municipal;
I l. Manter as áreas doi viveiros em contato com a lâmina d' água livre de vegetação e retirar as plantas

aqúticas, visando evitar a reprodução de mosquito transmissor da malária.
12. Adquirir a Licença de Aquiculto., confoÍme Instrução/ Normativa MPA n' 06/201 l.
13. Adquirir no Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), o

Cadastro Técnico Federal para manejo de recursos aqúticos.
14. Apresentar anualmente a este IPAAM, comprovante de procedência dos animais adquiridos.
15. Paralisar imediatamente a atividade, quando-da verificação de indícios de vestígios arqueológicos,

históricos ou aÍísticos na área de influência direta e/ou indireta do empreendimento e comunicar ao
IPHAN e ao IPAAM.

16. Soliciar outorga de direito de uso de recursos hídricos conforme Portaria Normativa SEMA"/IPAAM
n' 12 de janeiro de 7017, de acordo com os critérios estabelecidos na Resolução n" 0l/2016 do
Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH.


