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CADASTRO DE AQUICULTURA - Ns 00U2023

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM,
no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei Estadual no 3.785, de 24 de Jutho de 2012.

expede o presente Cadastro de Aquicultura que autoriza:

INTERESSADo: Agropecuária Eldorado Ltda.

ENDEREÇo pÀRA coRREspoNDÊNctA: Rua.Franco de Sá, no 270, Sala 602, São
Francisco, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 34.536.77710001-97 INscRlÇÂo ESTADUAL:

FoNE: (92) 99215-0194 FAx:

REGTsTRoNoIPAAM: 1018.3602 PRocEssoNs:2118.2020

ArrvrDADE: Aquicultura

LocALrzAÇÃo DA ArlvrDADE: Rodovia AM-010, km 78, Ramal Baixo Rio, km 04, Rio
Preto da Eva - AM.

FTNALTDADE: Autorizar a operação de 09 viveiros escavados com tamanhos diversos,
com área total alagada de 1,9059ha, e 0í viveiro de barragem com 0,4633ha de área
alagada perfazendo de um total de 2,3692 ha de área alagada e 01 canal de igarapé
com 460m3 de volume d'água para criaçáo das espéciês de Tambaqui (Colossoma
Macropomum) e Matrinxã (Brycon Amazonicus), em sistema de criação semi-
intensivo, em um imóvel de 4,00ha.

PorENcrAL PoLUTDoR/DEcRÀDloon: Grande Ponrr: Pequeno

PRAzo DE VALIDÀDE DESTE Clnlsrno: PrRIulxnxrr, para a finalidade acima.

Atenção:
. Este C.d.!tro é comporto de l5 rBtriçõ..r c/ou cordiçôca constantes no vçrso, cujo oão cumprimeoto/atendimento

sujeitará a sua hvalidação c/ou âs pemlidadê pÍevistas em trormas.
. Este Cad&stÍo não comprova oeo substihri o documento de pÍoprirdade, d€ posse ou de dominio do imóvel.
. Este cadastro deve p€rmaneceÍ na localizaçâo da atividade e exposta de forma vislvel (frefie e verso).
. Os dados técnicos do proj€to sâo de iÍteirâ Íesponsabilidade do respoosável técniço.
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RESTRIÇÔES E/OU CONDIÇÓES DE VALIDADE DESTE CADASTRO DE AQUICULTURÀ - N' OOI/2023

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

no 2118.2020 e observações ,/, /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,

devtindo 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. Este Cadastro não dispensa nem substitui nenhum documento exigido pela Legislação

Federal, Estadual e Municipal;
5. Proteger à fauna conforme o estabelecido nas Leís n' 5.197/67;
6. Manter integal as Áreas de Reserva Legal e Preservação Permanente - APP, conforme

estabelecido a Lei n.' 12.651112, e Lei n' 12.727/12.
7. Fica expressamente proibido o corte da andiroba (Carapa guianensis; Carapa paraense) e

copaíb^ (Copaifera trapezifolia hqtne; Copadera reticulata; Copaifera multijuga), de

acordo com o Decreto Estadu al n" 25 .044/05 .

8. O corte da Castanheira (Bertholletia excelsa) e a Seringueira (Hevea spp.), somente
podeÉ ocorrer mediante Autorização de Supressão Vegetal, expedida pelo IPAAM, não

sendo permitida a exploração comercial dessas espécies, conforme estabelece o Decreto

Federal no 5.975l.
9. São proibidas a introdução, transposição e a criação de espécie exótica na fauna aquática da

bacia Amazônica.
10. Este Cadastro não peÍmite a captura de animais aquáticos sem autorização do Órgão

competente;
11. Manter 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 kan§missor da malária.

12. Adquirir a Licença de Aquicultor, conforme Instrução/ Normativa MPA no 06/201 1.

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. Apresentar anualmente a este IIAAM, comprovante de procedência dos animais adquiridos.

15. É expressamente proibida a obstrução do fluxo d'água, principalmente se a mesma serve de

abastecimento para outras finalidades produtivas, consumo humano e/ou atendimento as

necessidades básicas, devendo a mesma estar em condições satisfatórias.


