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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

CADASTRO DE AQUICULTURA - Ns 158/13 2'Alteração

o INSTrruro nr rnorrçÃo AMBIENTAL Do AMAzoNAS - IPAAM.
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:

INTERESSADo: João Pompeu da Costa.

ENDEREÇo rARA coRREspoxoÊncrl: BR 174, km 1004, Margem esquerda, Hotel 1

Lugar, Presidente Figueiredo-AM.

CNPJ/CPF: 433.085.629-87 lNscruÇÀo EsrADtiAL:

Foxr: (92) 99281-8686 FAx:

REcTsTRoNoIPAAM: 1017.3600 PRocEssoNs:2436ff113

ArrvrDADE: Aquicultura

LocALrzAÇÃo DA ArrvrDADE: BR í74, km 1004, Margem esquerda, Hotel 1 Lugar, nas
seguintes Coordenadas Geográficas: 01"56'06,015"(S) e 60'02'52,03691"(W);
Presidente Figueiredo-AM.

Porrxcr,uPor-urDoR/DEcRADaoon: Grande PonrE: Pequeno

Puzo »r vllrulor osstr CloAsTRo: PERMÁNENTE, para a Íinalidade acima.

Atenção:
. Este Crdrtlro é composto de 15 rcltrl§ôc! c,/ou cordiçõca conltarrte§ no verso, cujo nâo cumprimento/atendimento

sujeiurá a sua invalidaÉo €/ou as pqalldadcs previstas em norma§,
. Este CadastÍo lrão coepÍova lem substitui o docu!rcnto de propriedadc, de posse ou de dominio do imóvel.
. Este cadâsEo d€ve permanecer oa localizaçâo da atiüdade e exposts de forma üslvel (fretrte e yerso).
. Os dados téçnicos do projeto são de iíteiÍa responsabilidad€ do responsável técnico.

Manaus-AM, ?? ov@
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m Souto C. Junior
Gere no exercício da Diretoria Técnica

Av. Mario Ypiranga Monteim, 3280 - Parquê í0 de Novembro
Fonet l92l2123ô721 I 2123-6731 I 2123-6778
Manaus -AM - CEP: 69.050-030
web: www.ipaam.am.gov.br

Juliano Ma lgnte de Souza
sidente
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FTNALTDADE: Autorizar a criação de peixes em uma drea caraclerizada pa'a operaçáo
com í 3 viveiros escavados, com tamanhos variados, totalizando 3,7ha de área
inundada, para criação de Tambaqui (Colossoma macropomum) e Matrinxã (Brycon
amazonicus), sistema de cultivo semi-intensivo, todos já instalados, inclusos em uma
propriedade de 89,94 ha.



RE§TRIÇÕES [/Otr CONDIÇÔE§ DE VALTDADE DESTf, CADÂSTRO DE AQUTCULTURÁ - N' lst/t3 2' At.cÍrção

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

2436/T/13 e observações in loco
2. Toda e qualque. modificaçilo introduzida no projeto após a emissão deste Cadastro implicaú

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 dest€s itens ou ampliação, desde que seja até 5,0 ha de área inundada, até 500mr
com fluxo contínuo e até l.000mr em tanque-rede;

4. hoteger à fauna conforme o estabelecido nas Leis no 5-191167;
5. Manter integral as Areas de Reserva Legal e Preservação PeÍmanente - APP, conforme

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

eopaíor (Copaiíera trapezifolia hoyne; Copaifera reticulata; Copaifera multij ga), de acordo
com o Decreto Estadual n" 25.044/05.

7. O corte da Castanheira (Bertholletia excelsa) e a Seringueira (Hevea spp.), somente podení
ocorrer mediante Autorização de Supressão Vegetal, expedida por este IPAAM, não sendo
permitida a exploraçâo comercial dessas espécies, conforme estabelece o f)ecreto Federal n"
5.975t06.

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

9. Este Cadastro não permite a captura de animais aquátieos sem autorização do Orgão
competente;

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

I l. Manter as árcas dos viveiros em contato com a lâmina d' água liwe de vegetaçilo e retiraÍ âs

plantas aqúticas, visando évitar a reprodução de mosquito transmissor da malária.
12. Adquirir a Licença de AquicultoÍ, confoÍme lnstrução/ 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 aquáticos (http:www.ibama.gov.br).
14. ApresentaÍ anualmente a este IPAAM, comprovante de procedência dos animais adquiridos.
15. A concessío destâ Licençs invaüde qualquer outro documento expedido pelo IPAAM'

prrs autorizrÉo da atividade r que a megma se referr


