
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL – ABERTURA
(AQUICULTURA)

Ficam dispensados de licenciamento:

➢  Piscicultura (criação de peixe) de espécies nativas em viveiros de terra escavados até 5.000

m² (até cinco mil metros quadrados) de área inundada; 

➢ Carcinicultura (criação de camarão de água doce) de espécies nativas em viveiros de terra

escavados de até 5.000 m² (até cinco mil metros quadrados) de área inundada; 

➢ Ranicultura  (criação  de  rã)  de  espécies  nativas  até  400  m²  (até  quatrocentos  metros

quadrados) de área do viveiro.

1. Requerimento modelo padrão SEMMA, devidamente preenchido e assinado;

2. Termo de caracterização específico para atividade de aquicultura, modelo da SEMMA;

3. Certidão de Uso do Solo Rural, emitida por este Órgão Municipal de Meio Ambiente; 

4. Comprovante de quitação da taxa (DUAM – Documento Único de Arrecadação Municipal);

5. Procuração  pública  ou  particular  com  firma  reconhecida  ou  validado  pelo  agente

administrativo desta secretaria, se o requerimento não for assinado pelo titular do processo

(validade de dois anos da data de emissão); 

6. Pessoa jurídica: cartão de CNPJ e cópia do contrato social ou similar com última alteração

e CNPJ da empresa;

7. Pessoa  física:  cópia  dos  documentos  pessoais  (CPF  e  RG)  do  requerente  e  do

representante legal, quando for o caso; 

8. Cópia do comprovante de endereço da zona urbana, atualizado no prazo máximo de 90

(noventa) dias da data de emissão;

• Caso o comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, deve ser apresentada

uma  declaração  afirmando  que  este  é  o  endereço  de  correspondência  do

empreendedor, com firma reconhecida ou validado pelo agente administrativo desta

secretaria.

9. Certidão de Inteiro Teor do imóvel rural atualizada, com prazo máximo de 90 (noventa) dias

da data de emissão;

10. Recibo de inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural – CAR condizente com as

informações prestadas;

11. Contrato de arrendamento ou comodato, quando for o caso;
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12. Termo de Inventariante Legal  para Espólio  e Certidão de Óbito ou Formal  de partilha,

quando for o caso; 

13. No  caso  de  área  de  posse,  apresentar  certidão  administrativa  fornecida  pelo  órgão

competente  ou  escritura  pública  de transmissão  de direitos  devidamente  reconhecidos

pelas partes;

14. Declaração de anuência do proprietário do imóvel rural  para construção de viveiros de

terra escavados na propriedade nos casos de arrendamento, comodato e outros previstos

em lei, com firma reconhecida em cartório;

15. Certidão  de  recursos  hídricos  emitida  por  este  Órgão  Municipal  de  Meio  Ambiente,

declarando  se  o  manancial  é  ou  não  de  abastecimento  público  (Em  caso  afirmativo,

declarar se a atividade requerida é ou não prejudicial ao abastecimento público); 

16. Outorga de uso da água ou a dispensa da mesma emitida pelo Órgão Estadual de Meio

Ambiente, para a fonte de captação de água;

17. Croqui de localização e acesso ao empreendimento (desenhado e descritivo) a partir da

sede municipal,  informando os pontos de referências e as coordenadas geográficas do

local;

18. Mapa Geral da propriedade (área total, área de Reserva Legal e Área de Preservação

Permanente – APP, locação dos viveiros e locação dos cursos d’água) em arquivo digital

(formato .KMZ e shapefile).

OBS: A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Verde-GO reserva-se no direito de

fazer novas exigências. 
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DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL – RENOVAÇÃO
(AQUICULTURA)

Ficam dispensados de licenciamento:

➢  Piscicultura (criação de peixe) de espécies nativas em viveiros de terra escavados até 5.000

m² (até cinco mil metros quadrados) de área inundada; 

➢ Carcinicultura (criação de camarão de água doce) de espécies nativas em viveiros de terra

escavados de até 5.000 m² (até cinco mil metros quadrados) de área inundada; 

➢ Ranicultura  (criação  de  rã)  de  espécies  nativas  até  400  m²  (até  quatrocentos  metros

quadrados) de área do viveiro.

1. Requerimento modelo padrão SEMMA, devidamente preenchido e assinado;

2. Termo de caracterização específico para atividade de aquicultura, modelo da SEMMA ;

3. Comprovante original de quitação da taxa (DUAM) pertinente (renovação da Dispensa);

4. Declaração de que houve ou não alteração no empreendimento com relação à ampliação e

diversificação  da  atividade  de  Aquicultura.  Quando  houver  modificação  no

empreendimento,  preencher  novo  requerimento  atualizado  (não  serão  aceitos

requerimentos sem o preenchimento de todos os campos);

5. Para empreendimentos aquícolas com área inundada > 1.000 m² (maior do que um mil

metros  quadrados)  deverão ser  apresentadas análises  físico-químicas e microbiológica

(destacando os parâmetros: temperatura da água, pH, sólidos dissolvidos totais, fósforo

total, nitrogênio amoniacal total, nitrito, nitrato, DBO – demanda bioquímica de oxigênio,

oxigênio dissolvido e coliformes fecais) de amostras de água coletadas imediatamente a

montante da captação e a jusante do local de descarga do efluente, para comprovar a

manutenção da classe de qualidade da água de acordo com os valores dos parâmetros

especificados na Resolução CONAMA nº 357/2005 e suas atualizações. 

As análises deverão ser realizadas por laboratório habilitado, que deverá emitir os laudos

conclusivos  com  a  interpretação  dos  resultados  e  apresentar  os  valores  referenciais

estabelecidos na Resolução CONAMA nº 357/2005 e suas atualizações, para comparação.

 

OBS: A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Verde-GO reserva-se no direito de

fazer novas exigências. 
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – ABERTURA

(AQUICULTURA)

São obrigados ao Licenciamento Ambiental Simplificado: 

➢ Carcinicultura  (criação  de  camarão  de  água  doce)  e  piscicultura  (criação  de  peixe)  de

espécies  nativas  em viveiros  de  terra  escavados  >5.000  m²  (maior  do  que  cinco  mil  metros

quadrados) e <50.000 m² (menor do que cinquenta mil metros quadrados) de área inundada; 

➢ Pesque-pague com espécies nativas com área total ≤100 ha (menor ou igual a cem hectares);

➢ Malacocultura (criação de moluscos de água doce) de espécies nativas com área total <5 ha

(menor do que cinco hectares); 

➢ Algicultura (cultivo de algas de água doce) de espécies nativas com área total <10 ha (menor

do que dez hectares).

1. Requerimento modelo padrão SEMMA, devidamente preenchido e assinado;

2. Memorial de caracterização específico para atividade de aquicultura - LAS, modelo da SEMMA

(não serão aceitos requerimentos sem o preenchimento de todos os campos);

3. Certidão de Uso do Solo, emitida por este Órgão Municipal de Meio Ambiente;

4. Comprovante de quitação da taxa (DUAM – Documento Único de Arrecadação Municipal);

5. Procuração pública ou particular com firma reconhecida ou validado pelo agente administrativo

desta secretaria, se o requerimento não for assinado pelo titular do processo (validade de dois

anos da data de emissão);

6. Pessoa jurídica: cartão de CNPJ e cópia do contrato social ou similar com última alteração e

CNPJ da empresa;

7. Pessoa física: cópia dos documentos pessoais (CPF e RG) do requerente e do representante

legal, quando for o caso; 

8. Cópia  do  comprovante  de endereço  da  zona  urbana,  atualizado  no  prazo  máximo de  90

(noventa) dias da data de emissão;

• Caso o comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, deve ser apresentada uma

declaração afirmando que este é o endereço de correspondência do empreendedor, com

firma reconhecida ou validado pelo agente administrativo desta secretaria.

9. Certidão de Inteiro Teor do imóvel rural atualizada, com prazo máximo de 90 (noventa) dias da

data de emissão;
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10. Recibo  de  inscrição  do  imóvel  no  Cadastro  Ambiental  Rural  –  CAR  condizente  com  as

informações prestadas;

11. Contrato de arrendamento ou comodato, quando for o caso;

12. Termo de Inventariante Legal para Espólio e Certidão de Óbito ou Formal de partilha, quando

for o caso;

13. No  caso  de  área  de  posse,  apresentar  certidão  administrativa  fornecida  pelo  órgão

competente ou escritura pública de transmissão de direitos devidamente reconhecidos pelas

partes;

14. Declaração de anuência do proprietário do imóvel rural para construção de viveiros de terra

escavados na propriedade nos casos de arrendamento, comodato e outros previstos em lei,

com firma reconhecida em cartório;

15. Certidão de recursos hídricos emitida por este Órgão Municipal de Meio Ambiente, declarando

se  o  manancial  é  ou  não  de  abastecimento  público  (Em  caso  afirmativo,  declarar  se  a

atividade requerida é ou não prejudicial ao abastecimento público); 

16. Outorga de uso da água ou a dispensa da mesma emitida pelo Órgão Estadual  de Meio

Ambiente, para a fonte de captação de água;

17. Croqui de localização e acesso ao empreendimento (desenhado e descritivo) a partir da sede

municipal, informando os pontos de referências e as coordenadas geográficas do local;

18. Mapa geral da propriedade em SIRGAS 2000 atualizado, georreferenciado, impresso (área

total, área de Reserva Legal e Área de Preservação Permanente – APP, locação dos viveiros,

locação dos cursos d’água etc.) e em arquivo digital (formato Shapefile e KMZ, e XLS, para

planilha em Excel), com ART;

• Utilizar sistema de coordenadas geográficas (latitude e longitude)

19. Projetos (Plantas) com Anotação de Responsabilidade Técnica, contemplando toda a estrutura

do empreendimento,  como por  exemplo:  planta  baixa  e de detalhes,  local  para  captação,

sistema de  abastecimento  e  escoamento  de  água,  local  de  lançamento  e  hidrossanitário,

conforme for o caso. 

OBS: A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Verde-GO reserva-se no direito de

fazer novas exigências. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RENOVAÇÃO
(AQUICULTURA)

São obrigados ao Licenciamento Ambiental Simplificado: 

➢ Carcinicultura  (criação  de  camarão  de  água  doce)  e  piscicultura  (criação  de  peixe)  de

espécies  nativas  em viveiros  de  terra  escavados  >5.000  m²  (maior  do  que  cinco  mil  metros

quadrados) e <50.000 m² (menor do que cinquenta mil metros quadrados) de área inundada; 

➢ Pesque-pague com espécies nativas com área total ≤100 ha (menor ou igual a cem hectares);

➢ Malacocultura (criação de moluscos de água doce) de espécies nativas com área total <5 ha

(menor do que cinco hectares); 

➢ Algicultura (cultivo de algas de água doce) de espécies nativas com área total <10 ha (menor

do que dez hectares).

1. Requerimento modelo padrão SEMMA, devidamente preenchido e assinado;

2. Memorial  de caracterização específico para atividade de aquicultura -  LAS,  modelo da

SEMMA;

3. Comprovante original de quitação da taxa (DUAM) pertinente (renovação do LAS);

4. Declaração de que houve ou não alteração no empreendimento com relação à ampliação e

diversificação  da  atividade  de  Aquicultura.  Quando  houver  modificação  no

empreendimento,  preencher  novo  requerimento  atualizado  (não  serão  aceitos

requerimentos sem o preenchimento de todos os campos);

5. Análises  físico-químicas  e  microbiológica  (destacando  os  parâmetros:  temperatura  da

água, pH, sólidos dissolvidos totais, fósforo total, nitrogênio amoniacal total, nitrito, nitrato,

DBO  –  demanda  bioquímica  de  oxigênio,  oxigênio  dissolvido  e  coliformes  fecais)  de

amostras de água coletadas imediatamente a montante da captação e a jusante do local

de descarga do efluente,  para comprovar  a eficiência de tratamento e manutenção da

classe de qualidade da água de acordo com os valores dos parâmetros especificados na

Resolução CONAMA nº 357/2005 e suas atualizações. 

• A análise deverá ser realizada por laboratório habilitado, que deverá emitir os laudos

conclusivos com a interpretação dos resultados e apresentar os valores referenciais

estabelecidos  na  Resolução  CONAMA  nº  357/2005  e  suas  atualizações,  para

comparação.  As  análises  deverão  ser  realizadas  anualmente  e  os  resultados

apresentados ao órgão municipal de meio ambiente; 
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6. Comprovação da origem das formas jovens (larvas, pós-larvas, alevinos) e/ou matrizes/

reprodutores  nativos  introduzidos  nos  cultivos,  provenientes  de  empreendimentos

devidamente  licenciados.  As  notas  fiscais  de  aquisição  dos  mesmos  deverão  ser

apresentadas anualmente ao órgão ambiental competente. 

OBS: A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Verde-GO reserva-se no direito de

fazer novas exigências. 
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