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TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO 

DE MEMORIAL DESCRITIVO DA ATIVIDADE 

COMERCIALIZAÇÃO DE DEFENSIVOS E FERTILIZANTES 

 

1. DADOS DO EMPREENDIMENTO 

1.1. Nome do empreendimento/Interessado; 
1.2. E-mail. 

 

2. DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO 

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

 
3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 
Localização do empreendimento  
 

− Área Urbana - Apresentar croqui de situação do empreendimento, com ponto de 
referência.  

− Área Rural – Apresentar coordenadas geográficas da indústria em relação à 
propriedade. 

− Descrição da área – Informar área total do imóvel (m²), área a ser construída (m²). 
Informar se há presença de cursos d’água nas proximidades do empreendimento, 
indicando a distância destes em relação ao empreendimento, bem como indicar a 
existência de Áreas de Preservação Permanente no local, definidas na Lei n° 
12.651/2012.  

− Sistema de Abastecimento de Água: Concessionária, Poço tubular profundo, 
outros: especificar.   

− Sistema de Tratamento e Disposição de Esgoto Sanitário: Fossa/sumidouro, 
Fossa/filtro, ETE, Rede coletora pública, outros: especificar. 

 
4. CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

 
− O empreendimento deverá obedecer aos critérios técnicos mínimos estabelecidos 

na Resolução CONAMA nº 334, de 3 de abril de 2003. 
− Relacionar todos os produtos comercializados destacando a marca comercial e 

ingrediente ativo. 
− Informar destinação final das embalagens vazias. 
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5. ANEXOS 

Deverão ser anexados ao Memorial  
− Relatório fotografico da área, em cores, no mínimo 06 (seis) com dimensões 

próximas a 10cm X 15cm, contendo as imagens da frente do imóvel, vegetação,  
corpo d’água e área do projeto. 

− Empreendimentos com a presença de curso d’água no raio de 50m dos limites do 
imóvel – Apresentar planta de localização contendo todos os pontos de 
coordenadas geográficas dos vértices da poligonal, legendada e ilustrada, 
indicando a distância do empreendimento em relação ao curso d’água, assinado 
pelo responsável técnico; 

− Planta baixa do imóvel contendo todas as áreas, inclusive administrativas e 
depósito de agrotóxicos e das embalagens vazias devolvidas. 

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

- Listar as referências bibliográficas utilizadas para elaboração do referido projeto 
(conforme as normas técnicas vigentes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 alguma documentação adicional a ser 

apresentada 

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 da Gerência de Controle Agropecuário – GCAP na Central de Atendimento do 
órgão e/ou via telefone ou e-mail: Fone: (92) 2123-6754; e-mail: 
agropecuaria@ipaam.am.gov.br.  


