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PROCESSO DE LICENCIAMENTO 
DOCUMENTOS MÍNIMOS NECESSARIOS PARA AQUICULTURA -  

CARCINICULTURA 
 

  
  
LICENÇA PRÉVIA (LP)  
  

1 – Requerimento de LP;  

  
2 – Cadastro técnico;  

  
3 – Guia de recolhimento devidamente quitada;  

  
4 – Comprovação de propriedade, posse ou cessão de uso da área do empreendimento;  

  
5 – Estudos de viabilidade Técnica, Econômica, Social e Ambiental, inclusive EIA/RIMA ou  
EA, o que couber, constando um mapa do zoneamento Ambiental em escala de 1:2.000;  

  
6 – Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);  

  
7 – Certidão de uso e ocupação do solo fornecida pela Prefeitura Municipal;  

  
8 – Concessão de uso da Superintendência do Patrimônio da União, quando couber;  

  
9 – Outorga de direito de uso dos recursos hídricos;  

  
10 – Registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades potencialmente poluidoras e/ou 

utilizadoras de produtos naturais, emitido pelo órgão competente;  

  
11 – Certidão negativa de débitos financeiros de natureza ambiental e certidão negativa de 

infração ambiental administrativamente irrecorrível;  
  

12 – Autorização de desmatamento ou de supressão de ecossistemas naturais, expedido pelo 
Órgão Ambiental competente, quando for o caso;  

  
13 – Localização da Jazida de Empréstimo do material a ser utilizado na construção dos 

viveiros;  

  
14 – Locação do Empreendimento em relação à bacia Hidrográfica;  

  
15 – Locação de caminhamento da rede elétrica com relação à vegetação;  

  
  
Documentos individuais do requerente - pessoa física: CPF, comprovante de residência e cédula 
de identidade e declaração de investimento; pessoa jurídica: CNPJ, documentos individuais do 
representante legal e declaração atualizada do capital social emitida pela Junta Comercial do 
Estado da Paraíba.  
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LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI)  
  

1- Requerimento da LI;  
  

2- Cadastro Técnico;  

  
3- Guia de recolhimento devidamente quitada;  

  
4- Cópia da publicação da concessão da LP;  

  
5- Cópia da publicação do pedido da LI;  

  
6- Projetos Ambientais, inclusive os de tratamento de efluentes, de engenharia e quanto 

aos aspectos tecnológicos e metodológicos de todas as etapas do cultivo, e do pré-
processamento e processamento, neste caso, quando couber;  

  
7- Plano de Controle Ambiental – PCA;  

  
8- Anotação de responsabilidade técnica - ART/CREA do profissional responsável pela 

elaboração do projeto civil e do Projeto Ambiental;  

  
9- Registro de Aquicultor emitido pela representação do Ministério da Pesca e 

Aqüicultura - SEAP;  
  

10- Averbação da Reserva Legal expedida pelo órgão ambiental competente;  
  

11- Cronograma de execução das atividades;  

  
12- Cópia da licença anterior;  

  
Documentos individuais do requerente - pessoa física: CPF, comprovante de residência e cédula 
de identidade e declaração de investimento; pessoa jurídica: CNPJ, documentos individuais do 
representante legal e declaração atualizada do capital social emitida pela Junta Comercial do 
Estado da Paraíba.  
  
LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO)  
  

1 – Requerimento de Licença padrão/SEMA, devidamente preenchido, (L.O.);  
  

2 – Cadastro técnico;  

  
3 – Guia de recolhimento - GR, devidamente quitada;  

  
4 – Cópia da publicação (Diário oficial do Estado e Jornal de grande circulação) da 

concessão da L.I. fornecida pela SEMA;  
  

5 – Cópia da publicação (Diário Oficial do Estado e Jornal de grande circulação) do 
pedido da L.O.;  

  
6 – Licença Ambiental de cada um dos laboratórios fornecedores das pós-larvas;  

  
7 – Programa de Monitoramento Ambiental – PMA;  

  
  
8 – Cópia da Licença Anterior;  
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Documentos individuais do requerente - pessoa física: CPF, comprovante de residência e cédula 
de identidade e declaração de investimento; pessoa jurídica: CNPJ, GFIP, documentos 
individuais do representante legal e declaração atualizada do capital social emitida pela Junta 
Comercial do Estado da Paraíba.  

  
Obs.: Os empreendimentos que não possuírem licenças anteriores deverão 
apresentar os documentos inerentes a elas. 

 

 

 

RENOVAÇAO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO  
  

1 – Requerimento de Licença padrão/SEMA, devidamente preenchido, (R.L.O.);  

  

2 – Cadastro Técnico;  

  
3 – Guia de Recolhimento – GR devidamente quitada;  

  
4 – Cópia da publicação (Diário Oficial do Estado e jornal de grande circulação) da 

concessão da L.O. fornecida pela SEMA 

  
5 – Cópia da Publicação (Diário Oficial do Estado e jornal de grande circulação) 

do pedido da RENOVAÇÃO DA L.O.;  

  

6 – Licença Ambiental de cada um dos laboratórios fornecedores pós-larvas;  

  

7 – Cópia da outorga de direito de uso dos recursos hídricos;  

  
8 – Registro do Aquicultor;  

  

9 – Relatório de Controle Ambiental com PMA;  

  

10- Cópia da Licença Anterior;  

  
  

Documentos individuais do requerente - pessoa física: CPF, comprovante de residência e cédula 
de identidade e declaração de investimento; pessoa jurídica: CNPJ, GFIP, documentos 
individuais do representante legal e declaração atualizada do capital social emitida pela Junta 
Comercial do Estado da Paraíba.  
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CADASTRO  
  

(CARCINICULTURA – MARICULTURA – ALGAS – PSCICULTURA)  
  

(AQUICULTURA)  
   

  

  

NOME: _________________________________________________________________________________________________________  
ENDEREÇO DA ATIVIDADE: _____________________________________________________________________________________  
 _________________________________ ATIVIDADE PRINCIPAL: _______________________________________________________  
CPF/ CNPJ: _______________________ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _______________________________________________________  
ENDEREÇO PARA CONTATO: ____________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________________________________  

ÁREA (há):  RAÇÃO UTILIZADA: ___________  DESMATAMENTO: ( ) SIM ( ) NÃO LABORATÓRIO:  
IMÓVEL ___________  _______ ______________________  (  ) EXECUTADO    
PROJETO __________  ANTIBIÓTICO:    (  ) EM EXECUÇÃO SIM (  )  

  ( ) SIM ( ) NÃO    ( ) A EXECUTAR NÃO (  )  
         
   

        

  
BIOMA/ECOSSISTEMA:___________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________________________  
  

  
MÉTODO DE CULTIVO: () EXTENSIVO () SEMI – EXTENSIVO () INTENSIVO  
  

  
AMBIENTE DE CULTIVO: () ESTUÁRIO () AÇUDE/ BARRAGEM/ LAGOA () OUTROS  
  
CORPO D’ÁGUA MAIS PRÓXIMO: _____________________________________________________________  
BACIA HIDRGRÁFICA: _______________________________________________________________________  
 TIPO DE TANQUE: ___________________________________________________________________________  
TIPO DE DESTINAÇÃO DO EFLUENTE:_________________________________________________________  
ESPÉCIE A SER CULTIVADA: _________________________________________________________________  
QUANTIDADE DA DESPESCA: _________________________________________________________________  
  
  
FLUXOGRAMA SIMPLIFICADO DE PRODUÇÃO.  
  
 EM: ____/________/_____.  ______________________________________________________ ASSINATURA DO INTERESSADO  
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TERMO DE REFERÊNCIA – Estudo de Viabilidade Ambiental - EVA  

  
INTERESSADO:    
OBJETIVO: Produção e comercialização de camarões marinhos    
REFERENTE: Implantação de viveiros para cultivo de camarão marinho numa 
área   de........ ha – Projeto de Carcinicultura.  

LOCALIDADE:  
  
1.OBJETIVO GERAL  
  
Determinar a abrangência, os procedimentos e os critérios técnicos/normativos para a elaboração 
do Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA para o Projeto de Carcinicultura da empresa 
.................................................., objetivando a concessão do licenciamento ambiental. O Estudo 
de Viabilidade – EVA deverá ser elaborado tendo como referência o meio ambiente da área de 
influência do projeto e ser apresentado em documento único, em duas vias, com Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART.  
  
2. Identificação do Empreendedor  

  Nome, razão social, CNPJ, atividade exercida, endereço, telefone, fax, e-mail etc,; 


 

  Representante legal (nome, CPF, endereço, fone, fax e e-mail);
 Pessoa(s) de contato (nome, CPF, endereço, 

fone, fax e e-mail);
 

  

3.  Estudos Básicos  
  

  
Planta de situação indicando os pontos de interferência com recursos hídricos, unidades de  

Conservação e áreas de preservação permanente, definidos através de GPS 
 – 

 

discriminando  o Datum utilizado, com coordenadas UTM e/ou geográfica; 

  
Levantamento Planialtimétrico com curvas de nível de metro em metro contendo: 
delimitação da área de intervenção (poligonal do terreno), todos os detalhes físicos 
naturais ou artificiais; indicação das vias públicas existentes e projetadas, servidões, 
delimitação das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com a Lei Federal nº 

4.771/1965, Medida Provisória nº 2.166/2001 Resoluções CONAMA nº 302 e nº 


 

 303/2002  e Unidades de Conservação existentes na área ou em seu entorno; 
  

 lençol freático, etc); Estudos hidrogeológico, hidrológico e geotécnico (testes de absorção, 

determinação do nível do  

  
Objetivos, justificativas e compatibilidade com as políticas setoriais, planos e programas 
governamentais. 

  

  
3.1.  Estudos de Alternativas Locacionais e Tecnológicas  

  
  

Alternativas locacionais 


para implantação do projeto e a adequação a infraestrutura básica  

 existente e prevista; 
  



 

 

Alternativas tecnológicas, abrangendo as técnicas de implantação 


com suas fases e os  

 procedimentos de operação e manutenção, para a alternativa escolhida; 
  

Justificativa da alternativa escolhida: comparar com as demais, considerando as razões de ordem 
técnica, ambiental e sócio-econômica. 

   

  

4.  FUNDAMENTAÇÃO LEGAL / LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PERTINENTE 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente  

  
 Descrição e análise da Legislação Federal, Estadual e Municipal, relacionando-a com a 

implantação do empreendimento; 
  Instituições a serem envolvidas. 

  

5.   CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO – DADOS TÉCNICOS  

   

  Apresentação dos projetos, das obras e serviços previstos, tais como: 
o Planta baixa geral, georeferenciada, contendo poligonal do terreno, curvas de  

níveis de metro em metro, locação dos viveiros, área administrativa, canais de  
adução e drenagem, sistema de tratamento de efluentes (lagoa de sedimentação,  

  se for o caso) e demais equipamentos a serem instalados no empreendimento;  
o Zoneamento geoambiental, representado em planta georeferenciada 

delimitando: Recursos hídricos com suas respectivas larguras no trecho, Áreas 
de Preservação Permanente, Áreas de salgados e/ou apicuns, ou equivalente 
(total e 20% a serem preservados) Área de Reserva Legal com memorial 
descritivo e nível médio de maré, assinada por profissional habilitado e com  

  ART, em escala compatível;  
o Projeto do sistema de esgotamento sanitário (área administrativa), assinado por  

  profissional habilitado e ART do CREA;  
o Projeto detalhado do sistema proposto para a captação e tratamento dos 

efluentes contendo no mínimo:  

  

  
Apresentação em peças gráficas em escala compatível, plantas (baixa, 

cortes e detalhes) das unidades do sistema de tratamento de efluentes  
 indicando o dimensionamento; 

  
Locação em planta georeferenciada do sistema de tratamento, proposto, 
indicando os pontos de captação de água e lançamento do efluente tratado 
(bacia hidrográfica e corpo receptor). O(s) pontos de lançamento de 

efluentes deverá (ao), estar situado(s), preferencialmente, à 
montante do(s) ponto(s) de captação. 

  
  

Destinação de resíduos, detalhamento das informações sobre a parceria com terceiros 
(Prefeituras Municipais, outros produtores, por exemplo) em relação ã disposição dos resíduos 
sólidos provenientes dos tanques de acumulação, bem como do material filtrado.Detalhar a 
área de destinação final desses resíduos.  

  
Memorial descritivo do dimensionamento da(s) unidade(s) de tratamento das águas de 
descarte, contendo a memória de cálculo das unidades de tratamento, justificativa dos 
parâmetros adotados com indicação bibliográfica, observando ainda:  

  
o Balanço hídrico de uso de água e geração de efluentes, informando a vazão de água 

utilizada no processo produtivo bem como a vazão de recirculação e/ou de descarte 
para o tratamento;  
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o Regime hidráulico de lançamento de efluentes, informando como se dá o 
escoamento dos efluentes despejados para o tratamento;  

  
o Fluxo esquemático de produção de efluentes:  

  

  
Memorial descritivo do Projeto de Engenharia contendo no mínimo:  

  
o Objetivo do cultivo;  

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA  

SEMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
  

  
o Características gerais (valor do empreendimento, número de empregados requeridos 

em cada etapa);  
  

o Processo tecnológico (sistema de cultivo, preparação dos viveiros indicando tempo 
de secagem, esterilização, calagem, fertilização, povoamento dos viveiros com 
densidade de estocagem, tempo de cultivo, manejo alimentar, monitoramento de 
parâmetros físico-químicos e biológicos da água durante os cultivos e despesca);  

  
o Beneficiamento e comercialização;  

  
o Ficha técnica;  

  
o Descrição das instalações (viveiros, berçários, canais de abastecimento e drenagem 

de água, sistema de tratamento de efluentes, prédios e estrutura de apoio) 
adequando-as ao que determina a Resolução COPAM, especialmente no que se 
refere ao tratamento de efluentes.  

   

  

Observações:  
Diretrizes Gerais:  
    
  

Reservatórios de estabilização (= Bacias de Sedimentação) para operação em 
batelada, sem recirculação ou reutilização do efluente.  

  

  
Tempo de detenção hidráulica = Volume/Vazão => Mínimo = 5 a 10 dias  

  

Profundidade = 1,5 a 3,6m  
  

  
o Lagoa de estabilização – para operação em fluxo contínuo, com recirculação e/ou 

reutilização do efluente.  
  

o Tempo de detenção hidráulica = Volume/Vazão => Mínimo = 3 dias  
  

o Profundidade = 1,5 a 3,5m  

  
o A recirculação e/ou reutilização de água deverá contemplar pelo menos 1/3 (um 

terço) da vazão demandada.  
  

o Resíduos de alto impacto:  



 

 

  
o Meta-bisulfito de sódio  

  
o Ácido clorídrico  

  

o Cal  
  

o Antibióticos  

  



  
  

 

o Biocidas seletores  
o O uso de produtos químicos deve receber atenção especial.  

  

  
6. Caracterização Ambiental  

 
 Meio Físico – Aspectos geológicos, pedológicos, climáticos e 

hidrológicos; 


 

  Meio Biótico – Aspectos da fauna e flora local;
 

 Meio Antrópico – Aspectos sócio-econômicos.
 

  

7. Identificação e Avaliação de Impactos Ambientais e suas Medidas Mitigadoras.  

  Metodologia utilizada;  

  Impactos adversos e benéficos;
 

  Avaliação dos Impactos Ambientais identificados;
 

   
 Medidas Mitigadoras, de Controle e Compensatórias, incluindo Plano para 

Compensação; 

8. Prognóstico Ambiental da Área.  
  

9. Planos de Monitoramento e Controle Ambiental, conforme Resolução CONAMA 
312 de 10/10/2002.  

  

  
10. Cronograma de Execução do Empreendimento.  

  
  

Apresentar cronograma integrado das obras, com as medidas mitigadoras e de controle ambiental 
e com os planos e programas de monitoramento. 

  

11. Conclusões e Recomendações.  
  

12. Referência Bibliográfica.  
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL  
  

PARÂMETROS MÍNIMOS  
  
1 – Identificação do Empreendedor/Empreendimento  

  Nome/Razão Social;  

  Endereço;
 

 CPF/CNPJ;
 

  

2 – Caracterização do Empreendimento  

  Inserção locacional georeferenciada do empreendimento;  

  Descrição da área de influência direta e indireta do empreendimento;
 

  

  

  

  

 Justificativa socioeconômico dado empreendimento região; em termos de importância do 

contexto  

 Descrição e fluxograma do processo de cultivo; 
  Tipo de equipamentos utilizados (justificativa);

 

 Detalhamento da vegetação existente, áreas alagáveis e cursos d’água;
 

  
3 – Diagnostico ambiental  
  

  
 detalhamento dos aspectos qualitativos da água para captação e lançamento; Caracterização da área de 

influência direta e indireta do empreendimento 
contendo o  

  
 populacionais, industriais, agropecuários entre outros; Caracterização da área do entorno abrangendo 

vias de acesso, aglomerados  

  
Caracterização do meio físico e biológico abrangendo a geologia, pedologia, fauna e flora 
(terrestre e aquática), da área em questão; 

  
4 – Avaliação dos impactos ambientais  
  

  
Identificar, mensurar e avaliar os impactos ambientais significativos nas fases de planejamento, 
implantação, operação e desativação do empreendimento, dentre outros; 

  Possíveis impactos devidos a implantação do empreendimento; 

 
 Degradação do ecossistema e da paisagem;

 

 
 Exploração das áreas de empréstimos para aterro (construção e manutenção de talude);

 

 
 Risco de remobilização de sedimentos para a coluna d’água na fase de implantação;


 

 
 Perda da cobertura vegetal;

 

 
 Redução da capacidade assimilativa de impactos futuros;

 

 
 Redução de áreas de proteção/berçários de espécies autóctones/nativas;

 



  
  

 

 
 Redução de áreas propicias a presença de espécies em extinção;

 

 
 Risco de alteração de refúgios de aves-migratorias;

 

 
 Alteração da função de filtro biológico;

 

 
 Comprometimento dos corredores de trânsito de espécies nativas;

 

  

 Impacto processamento; dos resíduos resultantes dos processos de cultivo, pré-processamento e  

 
 Alterações físico-quimicas e biológicas de corpos receptores de efluentes;

 

 
 Impacto sobre o aqüífero e conseqüente aumento da cunha salina;


 

 
 Recuperação de áreas abandonadas pelo cultivo;

 

 Risco de introdução de espécies exóticas;
 

   

  
5 – Proposta de controle e mitigação dos impactos  

  
  

Indicar e detalhar medidas, através de projetos técnicos e atividades que visem a mitigação 
dos impactos; 

       
         
  

PLANO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL  
  

PARÂMETROS MÍNIMOS  
  
1 – ESTAÇÕES DE COLETA  
  
1.1 Implantar no mínimo os seguintes pontos de amostragem de estações de coleta de água, as 

quais deverão ser apresentados em planta, com coordenadas geográficas, em escala 
compatível com o projeto, estabelecendo a periodicidade para coletas das amostras nas áreas 
de influência direta e indireta do empreendimento;  

  
1.2 Nos viveiros em produção, sendo no mínimo 01(uma) estação para o pequeno produtor;  

02(duas) para médio produtor; e 03(três) para grande produtor; no local do bombeamento 
(ponto de captação); no canal de drenagem; a 100 m a jusante do ponto de lançamentos dos 
efluentes da drenagem dos viveiros; a 100 m a montante do ponto de lançamento dos 
efluentes da drenagem dos viveiros.  

  
2 – PARÂMETROS DE COLETA  
  
Determinar a variação dos parâmetros físico-quimicos e biológicos, que deverão ser coletados na 
baixa-mar e preamar.  

  
2.1 Parâmetros hidrobiológicos, numa freqüência mínima de coleta trimestral material e 

suspensão (mg/l); Transparência (Disco de Secchi-m); Temperatura (ºC); salinidade (ppt); 
OD (mg/l); DBO, pH; Amônia-N; Nitrito-N; Nitrato-N(mg/l); fosfato-P (mg/l) e silicato-Si, 
clorofila “a” e coliformes totais.  

  
2.2 Parâmetros biológicos, a uma freqüência mínima trimestral, considerando as estações seca 

chuvosas.    



  
 

Identificar a estrutura quali-quantitativa da comunidade planctônica, descrevendo a metodologia 
a ser aplicada.  

  
Nota1: Os dados de monitoramento dos viveiros devem estar disponíveis quando solicitados; 
Nota2: Dependendo da análise dos dados apresentados, os parâmetros biológicos podem ser 
objetos de especificações apropriadas para cada caso.  
  
3 – CRONOGRAMA  
  
Apresentar cronograma de execução do plano de monitoramento durante o período de validade 
da licença de operação.  
  
4 – RELATÓRIO TÉCNICO  
  
Apresentar os relatórios técnicos dos parâmetros hidrobiológicos e dos parâmetros biológicos no 
prazo de 30 (trinta) dias após cada coleta, e relatório anual com todos os dados analisados e 
interpretados, no qual deverão constar as principais alterações ambientais, decorrentes do 
empreendimento, bem como fazer comparações com as análises anteriores.  

  

    
     
  
PS – Todos os projetos deverão vir em duas vias devidamente encadernadas.  


