
 

 

1. DADOS DO INTERESSADO 

 Nome / Razão Social; 

 Nº RG 

 Nº CPF/CNPJ 

 TELEFONE 

 ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA 

 E-mail 

 

 

2. DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO  

 Nome / Razão Social; 

 Nº Registro no Conselho Profissional 

 Cópia do Cadastro Técnico de Prestador de Serviços no IPAAM 

 E-mail 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

3.1 Mão-de-obra empregada: Número total de empregados (temporários e 

permanentes das atividades industriais) e Regime de operação do estabelecimento 

industrial (horas/dia e dias/semana).  

 

3.2. Máquinas e Equipamentos: descrever os que são utilizados diretamente no 

processo de produção, bem como aqueles pertencentes às unidades auxiliares, tais 

como compressores, geradores de energia, caldeiras. Deverão ser fornecidas as 

especificações técnicas de cada equipamento.  

Máquina ou Equipamento Quantidade Usado para: 

   

   

   

 

3.3 Matéria-prima: descrever todos os produtos utilizados no processo de produção, 

destacando a origem, o tipo e as quantidades médias mensais consumidas. 

Lista de matérias-primas e insumos utilizados: 

Matéria-prima e Insumos Previsão de Quantidade 

Anual 

Unidade de Medida 

   

   

 

PROJETO TÉCNICO 
EXTRAÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS ORIUNDOS DO EXTRATIVISMO 

Código da Atividade: 1820 



3.4 Armazenamento: descrever as formas de armazenagem da matéria-prima e do 

produto acabado. 

Matéria-prima e Insumos  Forma de Armazenamento Tempo de 

retenção 

   

   

 

 

Produto Acabado 

(Óleo Beneficiado) 
Forma de Armazenamento 

Tempo de 

retenção 

   

   

   

   

 

 

3.5 Produção média mensal: Quantificar e descrever a produção média mensal, de 

forma compatível com a capacidade produtiva dos equipamentos a serem instalados 

e mão-de-obra empregada diretamente na atividade, considerando a manutenção 

para diminuição e mitigação dos impactos ambientais que possam ser gerados. 

 

 

3.6. Controle de Riscos Ambientais: Descrever o sistema de prevenção e combate 

a incêndio e dispositivos para controle de vazamentos, transbordamentos ou de 

outros tipos de acidentes com potencial para causar danos ambientais e estratégia 

operacional para coleta, armazenamento e destinação de resíduos sólidos e sistema 

de tratamento de efluentes líquidos e gasosos – se houver. 

 

 

4. PROCESSO INDUSTRIAL 

4.1 Etapas da Produção 

Relacionar e descrever todas as etapas desde a entrada da matéria-prima até saída 

do produto acabado, destacando os pontos ou etapas em que há ocorrência de 

impactos ambientais como emissão de ruídos, emissão de efluentes líquidos, 

gasosos, geração de resíduos sólidos.  

 

Nome da 

Etapa 

Descrição breve 

do Processo 

Impacto Ambiental 

Gerado 

Estratégia de 

Mitigação do 

Impacto Ambiental 

    

    

    

 



 

4.2 Resíduos e Efluentes 

Descrever e classificar a previsão média mensal de geração e a forma de 

segregação, armazenamento temporário, tratamento e disposição final, dos resíduos 

sólidos e efluentes líquidos e gasosos. 


