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MEMORIAL DESCRITIVO INDÚSTRIA MADEIREIRA 

Desdobro Primário da Madeira 
 

                                                                       

1. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE A SER REALIZADA 

Descreva de forma detalhada a(s) atividade(s) a ser (em) realizada(s) no empreendimento e o seu funcionamento, informando 
inclusive, a origem da matéria-prima florestal a ser adquiridas, formas de abastecimento e escoamento da produção. 

 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 

2.1. Ocorrência Hídrica 

Tipo de Curso d’água Nome Bacia Hidrográfica 
Distância do 

empreendimento 
(m) 

        

    

        

 

2.2. Caracterize a localização da indústria pela Legislação Municipal: 
 

 Localização 

 Zona urbana 

 Zona rural 

 

2.2.1. Se a indústria localiza-se em zona urbana assinale com um “X” no quadro correspondente: 

 

 Caracterização da Zona Urbana 

 Zona residencial 

 Zona de transição 

 Zona mista 

 

2.2.2. Caracterize a vizinhança da indústria: 

 

 Vizinhança Distância Aproximada 

 ReResidência m 

 CoComércio m 
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 IndIndústria m 

 Escola m 

 Outras. Especificar quais:  m 

2.3. Área do empreendimento 

Área útil total são todas as áreas efetivamente utilizadas para o desenvolvimento da atividade industrial, construídas 
ou não, como: processo industrial, depósitos de matérias-primas, produtos, resíduos, equipamentos de controle ambiental, 
áreas administrativas, refeitório, almoxarifado, estacionamento, pátio de manobras, etc. 

2.3.1.  Área do terreno: ___________ m² 

2.3.2. Área útil total:__________ m²   

2.3.2.1 área útil construída total: __________m2 

          2.3.2.2 área do pátio de armazenamento de madeira: __________ m2 

     

2.4. Indique o consumo médio mensal de energia na unidade industrial, em kWh: __________ 

2.5. Informe o regime de funcionamento da indústria e número de funcionários:  

 
 

Regime de  
Funcionamento 

Período de 
funcionamento 

Horários dos turnos Nº de funcionários 

Horas/
dia 

Dias/ 
mês 

Meses/ 
ano 

Manhã Tarde Noite Produção Adminis 
tração 

Outras 

 
 
 

        

  

2.6. Data de início de funcionamento da atividade no local: _____/_____/______ 

2.7. Indique quais as fontes de abastecimento de água: 

Fonte de Abastecimento 
Quantidade consumida 

(m³/dia) 
 

 Rede pública  

 Poço   

 Rios, igarapés ou lagos. Especificar o nome:   

 Açude  

 Barragem de acumulação  

 Reuso de efluentes  

 Outras. Especificar quais:  

 

2.8. Indique para quais finalidades a água é utilizada na indústria: 

 
Finalidade  

 
Quantidade consumida 

(m³/dia) 
Fonte de abastecimento 

 sanitários   

 incorporada ao produto   

 no processo industrial   

 refrigeração com circuito aberto   

 refrigeração com circuito fechado   

 lavagem de pisos e equipamentos   

 lavagem de veículos   

 refeitório   

 água de reposição   

 Outras. Especificar quais:    

    

OBS: Água de reposição é a água necessária para repor perdas ocorridas, tais como por evaporação, incorporação ao 
produto, etc. 
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3. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS: 

Impactos Ambientais Medidas a serem adotadas para minimizar os efeitos desses impactos 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

  

  

  

4. VIABILIDADE ECONÔMICA 

Informe sobre a viabilidade econômica da Indústria Madeireira, considerando os produtos a serem gerados, os custos do 
processamento industrial, o transporte e os preços de mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Documentos a serem anexados juntamente com o formulário preenchido: 

 

PLANTA DE SITUAÇÃO/LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO, contendo: 

 
- nome do empreendimento, Localização, Data e Responsável pela elaboração. 
 
-tabela descrevendo todas as vias de acesso, com coordenadas geográficas geodésicas no formato oficial 
brasileiro (S00° 00’ 00,00’’; W00° 00´ 00,00´´ - SAD-69/WGS-84) para os vértices e/ou pontos mais 
relevantes para o acesso à propriedade. 
 
-Área da propriedade e do empreendimento, rios, igarapés, estradas federais, estradas estaduais (se for o 
caso), ramais, ruas avenidas e áreas do entorno do empreendimento.  
  
Obs. Encaminhada cópia da planta impressa e digital (formato digital em shape file ou outro 
georreferenciado) que possibilite a verificação da localização do imóvel, estradas e pontos relevantes 
georreferenciados. 
 

Roteiro a ser seguido para elaboração da planta de situação/localização do empreendimento: 
 
SELO: 
 
Descrever os dados referentes ao empreendimento. Seque modelo simplificado: 
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Planta de localização e acesso ao empreendimento 

Empreendimento   

Proprietário   

Nome do Imóvel   

Endereço    

Data   

Responsável Técnico   

 
ESCALA: 
 
Recomenda-se a utilização de uma escala que permita a verificação de todos os itens solicitados. 
 
LEGENDA: 
 
Apresentar através de uma lista explicativa as convenções utilizadas na elaboração da planta. 
 
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO E ACESSO: 
 
Carta Imagem ou Planta Georreferenciada apresentando o empreendimento, rios, igarapés, estradas 
federais, estradas estaduais, ramais (se for o caso), ruas, avenidas, pontos relevantes, sedes do 
Município e entorno do empreendimento. 
 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
- Descrever as condições do acesso ao empreendimento e forma de deslocamento (barco, carro, a pé  
etc...). 
 

- Encaminhar cópia impressa do Memorial Descritivo, acompanhada da Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART) referente à sua elaboração, assinada por profissional habilitado e cadastrado junto ao 

IPAAM. 


