
 

ATIVIDADE: INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE PESCADO CÓDIGO: 1806 

 
Documentos Necessários para o Licenciamento Ambiental 

 
Para solicitação da Licença Prévia – L. P.  

 
1. RB – Documentos administrativos para solicitação de Licença Ambiental, conforme categoria ou função social*; 
2. RB – Enquadramento do empreendimento na Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA.  
3. RB – Memorial Descritivo, (modelo IPAAM*). 
4. RC – Outros......... 

 
Para solicitação da Licença de Instalação – L. I.  

 
1. RB – Documentação dos Requisitos Básicos exigida para solicitação da Licença Prévia – L. P.; 
2. RB – Termo de Referencia para elaboração de projeto de implantação de uma indústria de beneficiamento de pescado. 

 
a) TERMO DE REFERENCIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE UMA INDÚSTRIA DE 

BENEFICIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE PESCADO, ATÉ 1.500 kg POR DIA. CROQUI: 1 - Situação industrial, 
no qual conste a localização geográfica da indústria, principais acessos, vizinhos e, se houver, corpos d`água 
existentes na área;  2 - Áreas do processo produtivo, indicando equipamentos acompanhado de ART do profissional 
habilitado e cadastrado no IPAAM. DESENHO TÉCNICO: 1 - Planta do sistema de tratamento dos efluentes industriais, 
indicando equipamentos. Desenho em escala, com ART do profissional habilitado e cadastrado no IPAAM (modelo 
IPAAM*).  
 

b) TERMO DE REFERENCIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE UMA INDÚSTRIA DE 
BENEFICIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE PESCADO, ACIMA DE 1.500 kg POR DIA. CROQUI: 1 - Situação 
industrial, no qual conste a localização geográfica da indústria, principais acessos, vizinhos e, se houver, corpos 
d`água existentes na área; 2 - Áreas do processo produtivo, indicando equipamentos acompanhado de ART do 
profissional habilitado e cadastrado no IPAAM. DESENHO TÉCNICO: 1 - Planta do sistema de tratamento dos 
efluentes industriais indicando equipamentos. Desenho em escala, com ART do profissional habilitado e cadastrado no 
IPAAM; 2 - Planta Baixa das áreas do processo produtivo, indicando equipamentos acompanhado de ART do 
profissional habilitado e cadastrado no IPAAM (modelo IPAAM*). 

 
3. RC – Se empreendimento possuir Fábrica de gelo, deverá apresentar Memorial Descrito/ Projeto Técnico, indicando 

equipamentos acompanhado de ART do Profissional Habilitado e Cadastrado no IPAAM (modelo IPAAM*). 
4. RC – Outros......... 

 
 

Para solicitação da Licença de Operação – L. O.  
 
1. RB – Documentação dos Requisitos Básicos exigida para solicitação da Licença Prévia – L. P. e Licença de Instalação – L. I.; 
2. RB – Plano de gerenciamento de resíduos, modelo IPAAM. 
3. RB – ART do responsável técnico da indústria de beneficiamento e armazenamento de pescado (cadastrado no IPAAM). 
4. RC – Outros......... 
 
 

Para solicitação de renovação da Licença de Operação – L. O.  
 

RB – Inventário de resíduos. 
RB – Ter atendido restrições e/ou condições da L.O. recebida.  
RC – Outros......... 
 
 
Observações:  
Havendo supressão vegetal para instalação do empreendimento, solicitar Licença Ambiental Única – LAU, para 

supressão vegetal em conjunto com o licenciamento da atividade.  
Cadastrar Poço Tubular no IPAAM. 
*Os documentos “modelo IPAAM” estão disponíveis no Site: www.ipaam.am.gov.br (serviços). 
 

 

NOTA / LEGENDA: 
 

1) RB - Requisito Básico (documento imprescindível para protocolização do requerimento); 
2) RC - Requisito Complementar (documento solicitado após formalização do processo, depende de análise técnica); 
3) A(s) cópia(s) deve(m) ser apresentada(s) acompanhada(s) do original para que seja(m) autenticada(s) pelo servidor do IPAAM, ou, 

autenticada(s) em Cartório; 
4) As Plantas Georreferenciadas de Situação/Localização e Macrozoneamento físicas do imóvel deverão ser também apresentadas 

em arquivo digital gravado em uma das seguintes mídias: CD-R, CD-RW, DVD-R ou DVD-RW; 
5) Os arquivos digitais deverão estar em uma das seguintes extensões: shapefile (.shp) ou GPS Trackmaker (.gtm); 
6) Outro(s) documento(s) poderá(ão) ser solicitado(s), de acordo com a especificidade / complexidade da atividade. 


