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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICADO DE RTGISTRO DE PESCA - C.R.P. N' OO5i18-04

Loctt tztçÃol ÃREA DE ABRÂNcÊxcrl: Estado do Amazonas-AM, incluindo a Reserva
de Desenvolvimento Sustentável Matupiri, obedecendo às restrições ou condições
deste CRP.

CATEGoRTA: Pesca Esportiva e Recreativa

PRAzo DE VALTDADE: 01 Ano

. \tenção:

. Este Certificado de Registro de Pesca está sendo concedido çonforme
penecenrÉcNtco,t l."l5/2022lSEMA.NUPES, da secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA. que trata
das regras de pesca esportiva paÍa a RDS Matupiri para a temporada de 2O22

. Este Certificado de Registro é composto de 12 restrições e/ou condições constantes no verso, cujo nào

cumpÍimento/atendimcnto sujeilará a sua invalidação e/ou as penalidades previstas em norÍnas.
. Este Certificado dc Rçgistro deve permanecer na embarcaçâo e exposta de forma visivel (frente e verso).
. Em caso de reprodução desta, deverá ser de forma integal (frente e verso).

Manaus-AM, 050UT M
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O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM,
no uso das atribuições que lhe conferem a Lei n" 2.713 de 28 de dezembro de 2001, o Decreto
n'39.125/2018 de 14 de junho de 2018 e a Portaria./IPAAM/N"070 de 06 de Maio de 2019,
que expede o presente Certificado de Registro de Pesca.

Ilrnnrssloo: JoRGE CHALUB PEREIRA FILHo.

EunnncnÇÀo: LEGEND I

ENDEREÇo pARÁ CoRREspoxoÊxcrl: Av. Via Láctea, no 90í, Condomínio Residencial
Vila do Sol, Aleixo, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 666.579.462-87 lNscRtÇÃoESTADUAL:

Foxr: (92) 99122-5815 Frx:

CóDrGoDoMuNrcipro: í012 PRocEssoNs:93071202247

ArrvrDADE: Transportar e Hospedar pescadores amadores esportivos e recreativos
no Estado do Amazonas.

Ponre: Pequeno (até '10 pescadores)



RESTRIÇÔES E/OU CONDIÇÕES DE VALIDADE DESTE CERTIFICADO - C.R.P. N'OO5/18-0.í

I O pÍes€ntc CERTITICADO esri setrdo ooncedido com base nas iÍfornaça,es constant€s no cadastro modelo pÍeenchido e tuexo ao Proc€§so No
9307/2022-47 no IPAAM

2 DentÍo do prâzo dc validad€ dêste CERTIFICADO, o interessado deveú íequere. aô IPÂAM a sua r€novaçào
3 Esl€ CERTIFICADO nào disp€nsâ e nêm substitui nenhum do€um.nto exisido pelas l€gislaçõês Federâ|, Estâdüate MunicipâI.
4 O não cumprimcnto dâ Lei Eíadual n'2.711/2001 de Protêçào à Fauna Aqúrica c Lei CoúplêmenlâÍ Estadual n"51D007, que instirui o Sistêmâ

Esrâdual d€ tjnidadês de Consen"çâo implica em multâ ê âpreeÍsào doequipamento de pescâ e do pescãdo

5 E proibida a atividâde de câça, conform€ a Lei Fêdcrãl n.' 9605i I 998
ó Frcaln proibidâs as âliüdâdes de Pcsca EsÍ,oniva e RêcÍeatiw en T€rràs lodígênÂs e Unidâdês de ConseBação Federal, Estadual e Mumcipâl. bem

como áíer dê Acordos de Pes.a, tueas de âsseúaE€nto do INCRA e ár€âs de uso Eàdicionãl de comunidâdes Íibeirinhâs, quilombolas. i.dieenas e
extBtivista§. scm a aütorizçào da(s) âutondade(s) compel€nte(s) e c.nsultas à comunidâdes potêncialme e .felada§, nos lermos da Convençào n'
169 dâ OIT e Decrero FedeÍal n' 5 05 I 2004.

7 Obedecer aos D€cretos Estaduais n'39 125/2018, que regrlâm.ntã ã p€sca amadora no Estado do Amazonas e n'3l.l5l/2011, que disciplina â pêscâ
na tuêa da Bacia do Rio Nesro

8 Dâr deslino final âdequado aos rcsiduos seEdos pela alividade
9 Eslá proibidâ a páicâ da âtiu,Câde dc pescã esporriva dentro da áreâ do Pârque Estadúâl Mâlupiri.
l0 ApresenlâÍ no finâl dâ tempomdâ de Pcscã ÀnÂdoÍâ, o Diâno dê Bordo conforme a Porrâria IPAAM N . 070/20 t 9.
I I ApÍes€nbr nâ Reno\ãçào deslâ C. R P , o Plâüo d. Tmbalho conforme a PoíâÍiâ IPAAM N ô 070/201 9. I 2.RegÍÀs paÍa atrvidades
êcoturisdcâs Ía R S Matupin Gíâb€lecidâs p€la SEMA):

l2.l RcSr$ ger.is p!Ír p6cr Bportivr rr RDS Mitúpi.i
12 l.l O periodo de Pescâ Esponivâ iniciará no dra I de a8oslo e firãlizrá no dia 20 de novembro Excáo em câsos para
cv€ntos exFaordinános, desde que aprovados em Íeuniãô do Cônsêlho Cestor (LC r 5l/2007. an.21, panirafo 4')

a Honirio pêrmnido pda a prática da pescâ êsponila do tucunaÍé: 05:00 à l?:00 (sêtor Autâz Mirim) edâs 05100 à 17:00 sêtor
Matupiri O honirio p.Etritido para a pescâ do pêixe lie seni das | ?:00 as 20100 hora§.

b Fica proibido o úânsno de embarcaçÕ€s dc p€sca €sporrivã apos as 2 t:00.
c Em áreas de kbuleiros, a pesca espomvâ podeÍí aconleler somente âré 6 I ó:00 pda deixâr o tab$l€iÍolirrê paÍã À subidâ dos quelônios

(maÍcação dos ubuletros §!m band€irar,
d. E r€com€ndâdo que rodâ €mbârcâção (bâíco-horel. lanchâ-hoi€l) contrâte moràdor das comunidadese"roludas na pôscâ

esporlila, sejâ como sui4 piloteto, cozr'nheirâ e erc.
e E obrigâtório que roda embâÍcação (bârcGhotel) t€nha a presençâ de pelo m€nos um monitor ouacompüúaDte parà as

atividades da pes.â esponiva
t Nào havendo moradorês disponiveis pala trabâlh&, podeni ser utilizsdâ Ínão de obra extemai ssiDcomo no calo de

equipâmenros (embâraçôes. etc )

g Todã embarcação que tÍafegar duíânre a noite de!€ú tcÍ luzes de sinâlizâçào.
h As eúbarc.çôes devem diminuir â velocidade ao gassáÍ p€las aldeiÀs ou cômunidad€§ ! ao cruzar comoutÍâs êmbaÍcaçôes dê pequeno

pote (cânoas ou Íãbetas e €tc)
i E obrigâtória â retimda do lixo produzido durante as atiüdad€s dâ p€scâ esponivâ nâ árca da RDS Matupiri e em seu entomo, além

de dâr destinação adc{uâda.

.l E pÍoibido o fomecim€nto, a mmêrcializÀçâo e o consumo de came d€ ârimais silvestres du@re as atiüdãdes da pesca €sponiva
k E proibido o consumo & b€bida alcoólicas pelos clm$nános quc esejan Íâbalhardo durante a atividade da pesca esponivâ.
I Todos os hlristas e as pessoas que estiver€m envolüdás m âtiüdade da pesca espoíiva devem estâr com as vacinâs em dias ficardo

iío sob r€sponsâbilidâdê dâ empresa de iurismo e equipe de saúde do mu cipiode BoÍbâ.
tn Os turistas e comunitáÍios envoh,idôs nã atividade da pêscâ esponiva devaâo fuer uso do colele salva-vidas durante todo o pêriodo

n E proibido levaÍ quâlque. marerisl biolôgico ê/ou minenl ou quâlqueÍ outro recurso naturâl pelos túisra,*m auronziçtd do! orsàos

o Ficâ pÍoibido o rêlãcionam€nlo amoroso enrre os tuÍiías e os comunirrÍios duÍsnle a at,vidâde dâ pêsca.sponiva.

p Os lurisâs devem ândâr com roupas adequadás dumnre â atividade dâ pesca êspoÍiva.
q Só sêrá p.mitido llâbâlhaÍ com a âIaüdâde luriÍica as pessoas do locâl ou municipio que forem capacnadrs.
12. 2. Àcesso à unidrde decoNcFrçIo e áÍE.! pernitidr. prÍr, pesq êspoíiv!
a. As €mbârcãço€s que necessit rem eítrar nos limiles do rerirório da RDS Mâtupin dêverão possuir:

i Autorizção do Ó.sào cestoÍ da RÊsewâ.

ii Alaliação e anuência do cons€lho Ceíor dâ RDS Matupinr
h Ao in8ÍessâÍ nos rios Autaz Mirirn € Matupiri, o responsivêl pela embârcafão dêveni apres€nIâÍ o Cenificado dê R€gisúo de Pescâ

do IPAAM. os documenÍos dâ Capilânia r€ferenrês à embacãção e âprEscnrar a licençâ de Pes.a Esponiva dos pescúoÍes.

c E proibidâ a enFàda com arúâ de fogo

rr.l Ár.r! d. .c.iso - zoúê!'nênto 3

a. Fica pêrmitida â p€scâ espoÍivâ nas s€srinles áreas:
i lgârâÉ Câlçâ (coordenadâs seoerÍÍcas -504"36'59.3" -Wó0'02 39.4 ) âté o lsuapé €sco ido(coord€nâdas seosráficã§ S

04"4t 07 4" -W 60't8.04.6..,,
,i lSsraÉ €scondido âté o lsâlapé Âra.apár

iii lgârâÉ Arâcapá até o IsãaÉ do Ooçâ:

iv IsarâÉ Açú até o Isârâpé Praíaquâra:
v lgârdp': Pãnnâquâra alé o lSarape Caslânhal pino.

b rica acordâdo quê as comunidad.s, Semprê Vivâ Sânru4 Sào Raimudo, Sáo Sebâstião e Deus é Pâi. lô.âlidades Aldeia do
Escondido, loc Tilhêiro fârãô pâÍte da atiü&de da p€scã esporti!" no Rio Aurâz Marin. As aldeias tueal, Fomo. Vila No!", São Pedro. Fé en D€us.
Pirarha, Cunhâ. Sâpucârá, Sâpucãinhã e Tapssem feãopanê dã advidâde da p€sca €sportiva no Rio Múupiri

c Ficâ proibidâ â p€sca csportit2 B seguintes tuea!:
i Da foz do rao aulaz MiÍim alé o iSampé do Gslçai

d Os locais proibidos paÍa a prálica dê pcscâespoíiva serão idenlificados com baDdenas vemelhas € plâcâs
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CONTINUAÇÃO DAS RESTRIÇOES E/OU CONDIÇÕES DE VALIDADE DESTE
CERTIFICADO - C.R.P. N" 005/18-04 Fls.02

12,4 Práticas da pescs

a. É proibido transportar peixes vivos ou mortos de qualquer espécie para fora das áreas permitidas paratal atividade;

b. O auol utilizado para a captura do peixe deve ser liso,

c. É proibida a pesca usando tmafa e malhadeira, bem como a entrada desses petrechos dentro dmembarcações de pesca

esportiva;
d. E proibido o uso de isca vira nas pescarias:

e. Deve se ter cuidado ao manusear o peixc (ex. nâo demorar com o peixe fisgado; soltar o peixe na beiralonge do boto);

f. Será pemitido a curricâgem com motor de popa em baixa velocidade;

g. Fica proibido o estrago de peixes durante o preparo de comidas orientais;
h. E proibido pescr o peixe que estiver cuidando de ninhada (no choco);

i. É proibido praticar a pesca de mergulho;

I É proibido o consumo de tucunarés caphrados pelos próprios pescadores esportivos em sua estâda durante lodo o periodo da

temporada dentro das áreas permitidas paÍa a pesca espoíiva, exceto em casos de peixes muilo machucados;

k. Fica proibido o âbate de tucunarés \Cichla spp.) para fins comerciais dentro da RDS Matupiri.

12.5 Ouras Atividade
a. Se necessário, poderá fzer fogo nas praias com acompanhmento dos guias, sendo que as fogueirasdeverão ser obrigatoriamente

apagadas ao final da atiüdade.

12.6 Importante
a. Os Agentes Ambientais Voluntários participarão ativamente do monitoramento das áÍeas destinadas para a pesca esportiva, contando

com o apoio das comunidades na orientação aos pescailores esportivos sobre as regÍas da pesca esportiva na RDS Matupiri e seu entomo e no

registro de atividades irregulares quando aconteçam.
b. Aqueles que deixarem de cumprir com as regras estabelecidas para a atividade de pesca esportiva ficarâo suspensos da atividade por

perÍodo que deverá ser avaliado dependendo da gravidade.

a) Só será pemitido trabalhu com a atividade turística as pessoas do local ou municipio que forem capacitadas.

12.7 Acesso a unidade de consenação e áreas pemitidas pm a pesca esportiva

â. As embaÍcações que necessitarem entrar nos limites do tenitório da RDS Matupiri deverâo possuir:

i. Autorização do Orgão Gestor da Reserua.

ii. Avaliação e anuência do conselho Gestor da RDS Matupiri;
b. Ao ingressar nos rios Autz Mirim e Matupiri, o responsável pela embarcaçào deverá apresenlar o Certificado de Registro de Pesca do

IPAAM, os documentos da Capitania referentes à embarcação e apresentaÍ a licença de Pesca Esportiva dos pescadores.

c. É proibida a entrada com ma de fogo.

d. Fica permitida a pesca esportiva nas seguintes iíreas:

i. Igarapé Galça (coordemdas geográficas "S 04"36'59.3" e "W 60'02'39.4") até o lgarape escondido (coordenadas geográficas

"504'43'07.4" e "W60"1 8'04.ó");
ii. lgarapé escondido até o Igarape Aracapá;
iii. lgarape AÍacapá até o Igarape do Onça:
iv.lgarape Açú até o lgarapé Pranaquara;

v.lgarape Paranaquara ate o Igarape Castanhal pino.

e. Fica acordado que as comunidades, Sempre Viva Santana, São Raimundo, São Sebastião e Deus e Pai,localidades Aldeia do Escondido,

loc. Titheiro farão paÍte da atividade da pesca esportivá no Rio Autz Mirin. As aldeias Areal, Forno, Vila Nova, São Pedro, Fé em Deus,

Piranha, Cunhâ, Sapucaia" Sapucainha e Tapagem farãoparte da atiüdade da pesca esportiva no Rio Matupin.

f. Fica proibida a pesca esportiva nas seguinles áreas*:

i. Da foz do rio autaz Mirim até o igarape do Galçâ;
g. Os locais proibidos para a pÍática de pescà esportiva serão identificados com bandeiras vemelhas e plácas.

I 2.8 Regras para atividade de pesca esportiva na RDS Matupiri (Estabelecidas pela SEMA)
a) É proibido transportar peixes vivos ou mortos de qualquer especie para fora das áreas pemitidaspratal atividade;

b) O mol utilizado para a captura do peixe deve ser liso;

c) E proibida a pesca usmdo tarrafa e malhadeira, bem como a entrada desses petrshos dentro dasembarcaçÕes de pesca esportiva:

d1 É proibido o uso de isca üva nas pescarias;

e) Deve se ter cuidado ao manuseã o peixe (ex. nâo demorar com o peixe fisgado; soltar o peixe nabeira longe do boto);

0 Será pemitido a curicagem com motor de popa em baixa velocidade;

g) Fica proibido o estrago de peixes dumnte o prepuo de comidas orientâis,
h) E proibido pesca o peixe que estiver cuidando de ninhada (no choco);
i) Se necessário, poderá fazer fogo nas pmias com acompaúamento dos guias, sendo que as fogueirasdeverão ser

obrigatoriamente apagadas ao final da atiüdade.

j) É proibido praticar a pesca de mergulhol

k) É proibido o consumo de tucunarés capturados pelos próprios pescadores esportivos em sua estadadurante todo o período da

temporadâ dentro das ilreas pemilidas pila a pescâ esportiva, exceto em casos de peixes muito machucados;

l) Fica proibido o abate de tucunares ((,'icrhla spp.) para fins comerciais dentro da RDS Matupiril
m) Os Agentes Ambientais Voluntários participaÉo ativamente do monitoramento das áreas destinadaspara a pesca esportiva,

contando com o apoio dm comunidades na orientaçâo aos pescadores esportivos sobre as regras da pesca esportiva 2019 na RDS

Matupiri e seu entomo e no registro de atividades irregulares quando aconteçam.
n) Aqueles que deixrem de cumprir com as regras estabelecidas pua a atividade de pesca esportiva ficarâo suspensos da atrvidade

por período que deverá ser avaliado dependendo da gravidade.
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