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MEMORIAL DESCRITIVO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

  

1. Informações Cadastrais 

a) Razão Social 

b) Endereço: endereço completo do estabelecimento, inclusive telefone (quando os 

escritórios forem localizados em local diferente da sede, fornecer ambos os endereços e 

telefones, indicando claramente o endereço para envio de correspondências). 

c) Atividade Industrial Desenvolvida 

d) Área da Indústria: Área total, Área construída ou (e) a ser construída, Área destinada a 

futuras ampliações 

e) Número de funcionários 

f) Período de funcionamento: indicar o período diário de funcionamento da empresa e o 

número de turnos diários (caso as diversas áreas da indústria (produção, utilidades, etc...) não 

tenham o mesmo período diário de funcionamento, indicar as variações existentes). 

 

2. Descrição Detalhada da Prestação de Serviços ou Comércio  

Descrever a forma como os serviços são prestados ou como se dá a comercialização de 

produtos, podendo ser utilizado fluxograma para melhor descrição. 

 

3. Relação de Matérias prima  

Descrever, caso utilize, matérias primas e de produtos químicos auxiliares, com indicação das 

quantidades introduzidas. 

 

4. Informações sobre a água utilizada (se for o caso) 

a) Fontes de abastecimento 

 Relacionar todas as fontes de abastecimento de águas utilizadas. Indicar, para cada fonte, 

a vazão horária máxima a ser aduzida e o período diário de adução. 

b) Usos 

 Relacionar todos os usos de água e indicar, para cada uso, a vazão utilizada máxima e o 

período de utilização. 

c) Processos de Tratamento 
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 Descrever sucintamente todos os processos de tratamento e de condicionamento de água 

empregadas, indicando os produtos químicos utilizados e os efluentes eventualmente 

gerados. 

 

5. Informações sobre os Esgotos Sanitários 

a) Descrição do Sistema de Coleta e Tratamento  

b) Disposição Final Adotada para os esgotos sanitários (infiltração, lançamento em 

rede e/ou lançamento em corpos hídricos, etc.). 

 

6. Informações sobre Emissões Gasosas (se for o caso) 

a) Fontes de Poluição do Ar: especificar detalhadamente todos os processos geradores de 

poluição do ar que emitam gases, vapores e/ou material particulado para a atmosfera, seja 

através de dutos, chaminés ou emissões fugitivas. 

b) Combustíveis: especificar os combustíveis a serem utilizados (tipo e quantidade diária, 

mensal e anual) por cada processo acima identificado. 

 

7. Informações sobre Resíduos Sólidos e Líquidos e Resíduos dos Serviços de Saúde 

a) Resíduos gerados: apresentar relação completa dos resíduos, indicando sua origem, 

produção diária (peso e volume), características (estado físico, composição química, peso 

específico), processamento (tipo de acondicionamento e de remoção) e destinação final 

(incineração, aterros, etc). 

b) Disposição Final: descrever o tipo de disposição final dos resíduos. 

Observações: 

 Em caso de armazenamento de produtos perigosos, tais como produtos tóxicos, 

inflamáveis, informar se existe Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais. 

 Informar se existe passivo ambiental na área do empreendimento e medidas que 

estão sendo adotadas para sua eliminação e/ou controle. 

 

8. Assinatura do responsável pela elaboração do Memorial 

 

 


