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TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO DA 
ATIVIDADE AEROPORTOS E HELIPORTOS - LP 

 

1. DADOS DO EMPREENDIMENTO 

1.1. Nome do empreendimento/Interessado; 
1.2. E-mail. 
1.3. Endereço: endereço completo do estabelecimento industrial, inclusive telefone 

(quando os escritórios forem localizados em local diferente da indústria, 
fornecer ambos os endereços e telefones, indicando claramente o endereço 
para envio de correspondências). 

 

2. DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO 

2.1. Nome / Razão Social; 
2.2. Cópia do Cadastro no IPAAM; 
2.3. E-mail. 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

3.1. Localização 

- Localizar o aeroporto/heliporto considerando o município, atingido, bacia 
hidrográfica e coordenadas geográficas, distância da área em relação ao centro 
urbano do principal polo gerador de tráfego e a outros centros próximos; 

- Identificação de aeródromos, existentes ou previstos, na área de influência da 
localidade em estudo, de no máximo 10km. 

- Identificar tipo de ocupação do solo na área proposta e no seu entorno, tais 
como: edificações, culturas, parcelamentos, matas naturais e outros usos; 
identificação e caracterização das possíveis implantações de natureza perigosa, 
tais como lixões, aterros sanitários, matadouros e outros que possam atrair 
pássaros; 

- Identificação da existência de áreas de proteção ambiental na área de influência 
do projeto, topografia da área e de seu entorno, visando avaliar possíveis 
obstáculos à navegação aérea e a necessidade de movimentação de terra; 
caracterização preliminar geológica do tipo de solo e das possibilidades de 
drenagem, visando à implantação. 

 

3.2. Identificação da Propriedade/Área do Projeto 

 
• Croqui da propriedade/área do projeto que identifique, no mínimo, pontos de 

referência que permitam seu acesso, identificação da Área de Preservação 
Permanente (se houver) e localização onde será desenvolvida a atividade 

• Tabela com coordenadas do imóvel e área de instalação da atividade, 
incluindo todos os itens citados (quando processo físico apresentar arquivo 
shapefile dos polígonos e coordenadas geográficas em DATUM SIRGAS 2000) 
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4. CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE  
Apresentar informações sucintas sobre os seguintes temas: 

4.1. Descrição do empreendimento; 
4.2. Informar tipo abastecimento e armazenamento de combustíveis; 
4.3. Informar como o abastecimento de água para o desenvolvimento da 

atividade;  
4.4. Detalhamento das ações de implantação do projeto, incluindo cronogramas; 
4.5. Estimar a mão de obra necessária; 
4.1. Apresentar ilustrações necessárias a melhor compreensão da atividade; 
4.2. Informações sobre esgotos sanitários; 
4.3. Informações sobre resíduos sólidos e líquidos; 

 

5. ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MEMORIAL 

 
 
 

6. ANEXOS 

- Apresentar documentação fotográfica a área do aeroporto/heliporto que 
apresente a entrada do empreendimento, vias de acesso, área do projeto e 
demais áreas relevantes para a atividade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS: 
1. Obedecer a sequência deste roteiro. Caso o item não seja aplicável a atividade em estudo, esta 

informação deve constar no documento apresentado. 
2. O Memorial Descritivo e os documentos anexos (caso haja) devem conter o ciente do 

empreendedor(a) com a respectiva assinatura; 
3. Todos os documentos técnicos devem ter a assinatura do responsável pela elaboração e execução 

dos mesmos com a respectiva ART do conselho competente; 
4. Este Termo não exclui a possibilidade de se exigir algum documento adicional a ser apresentado; 
5. Quando demandado, o IPAAM prestará informações necessárias ao correto e adequado 

entendimento do que é solicitado no termo. As informações poderão ser prestadas pela equipe 
técnica do IPAAM na Central de Atendimento do órgão e/ou via telefone ou e-mail: Fone: (92) 2123-
6700; 


