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P I S C I C U L T U R A 
Licenciamento Ambiental 



TERMO DE REFERÊNCIA 
 

LICENÇA PRÉVIA 
 

LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
 

LICENÇA DE OPERAÇÃO 



LICENÇA PRÉVIA 
- Requerimento Padrão modelo SEMA, com assinaturas do 

proprietário; 

- Publicação do pedido de Licença em Periódico local e D.O.E.; 

- Mapa com dados geoespaciais do empreendimento (TR 003); 

- Carta Imagem escala 1:10.000, ou compatível com o tamanho da 
área, delimitando APP e ARL. Distancias das estruturas e edificações 
em relação a cursos ou massas de água; 

- Croqui de Acesso ao local do empreendimento; 

 

 

 

 

 

 

 



Estudos, planos, projetos e programas ambientais; 
 •  Caracterização do traçado abrangendo os meios físicos, biótico e 

socioeconômico, 

•      Dimensão das instalações (m2), números de tanques, áreas, 
formatos, profundidade, localização e layout da represa; 

•       Mapa de situação do empreendimento (1:25.000 ou maior), área 
da propriedade, do empreendimento, ponto de captação de água, 
uso e ocupação do solo no entorno do empreendimento, rede de 
drenagem, vias de acesso e coordenadas; 

• Aspectos gerais (local do empreendimento, município, bacia, sub-
bacia, área da propriedade projeto, requerente, classificação da 
piscicultura, previsão de produção, espécies a serem cultivadas), 
concepção do projeto com suas alternativas tecnológicas, locacionais, 
objetivos e justificativa da alternativa adotada. 

 

 

 



•  Descrever o sistema de manejo a ser adotado e modelo (extensivo, semi-
intensivo, intensivo, superintensivo; 

• Explicar as etapas do empreendimento: origem das formas jovens (larvas, 
pós larvas, alevinos e outros), cultivo, forma de armazenamento e 
comercialização. Informar ainda, se estas espécies ocorrem na bacia 
geográfica regional; 

• Descrever a biologia das espécies cultivadas (nome vulgar e científico), 
alimentação, o acompanhamento no controle de macrófitas, parasitas e 
predadores, densidade, mortalidade e programa de previsão de produção; 

• Laudo laboratorial da água (físico-químico, bacteriológico); 

• Sistema de abastecimento da água (canal de derivação, bombeamento, 
tomada de água na fonte, gravidade ou barramento); 

• Descrição dos impactos ambientais na implantação e mediadas mitigadoras 

 

 



LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
- Anotação de Responsabilidade Técnica – A.R.T; 

- Outorga da água ou uso insignificante (10m3/dia); 

- Havendo supressão de vegetação nativa (TR 004); 

- Estudos, planos, projetos e programas Ambientais: 

• Projeto básico de engenharia das obras (plantas, memoriais); 

• Detalhamento do Plano de Controle Ambiental – PCA; 

• Informar se existe adensamento de empreendimentos aquícolas no 
corpo hídrico em questão, indicando quantos em operação. 

 

 

 



LICENÇA DE OPERAÇÃO 
• Apresentar relatório fotográfico da conclusão das obras; 

• Relatório Técnico consolidado com a descrição das obras executadas. 

• Detalhar medidas de monitoramento ambiental durante a fase de 
operação com cronograma de execução, laudos laboratorias da água 
a montante e a jusante do empreendimento. 
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