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TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO 

DE PROJETO BÁSICO DE CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA 

 
 

1. DADOS DO PROJETO/EMPREENDIMENTO 

 

a. Nome do empreendimento/Interessado; 
b. E-mail. 

 
2. DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO  

 

a. Nome / Razão Social; 
b. Cópia do Cadastro no IPAAM; 
c. E-mail. 

 
3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

3.1. Identificação da Propriedade/Área do projeto  
 

• Denominação 

• Localização/Município  

• Nº do Cadastro Ambiental Rural (CAR) 

• Croqui da propriedade/área do projeto que identifique, no mínimo, pontos de 
referência que permitam seu acesso, identificação da Área de Preservação 
Permanente e localização onde será desenvolvida a atividade 

• Tabela com coordenadas do imóvel/Projeto 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) 

 
4. CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

 

a. Descrever todas as etapas que envolvem o processo de instalação do 
empreendimento; 

b. Cronograma de atividades de instalação; 
c. Descrever a quantidade e o tipo de mão-de-obra necessária para implantação e 

operação do empreendimento; 
d. Descrever o tipo de tratamento, controle e destinação dos efluentes, contendo a 

descrição detalhada das etapas do tratamento, informando no mínimo a infraestrutura 
da estação, número de contribuintes e destinação final do efluente;  

e. Planta de situação/localização do empreendimento, em escala compatível, legendada 
e ilustrada, contendo a área da propriedade e do projeto, área de preservação 
permanente, cursos d´água, com as coordenadas geográficas dos principais vértices, 
e vias de acesso a área do projeto; 
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f. Planta de Layout da área do empreendimento, em escala adequada, contendo a 
locação de todas as unidades estruturais e identificação das infraestruturas; 

 
 

 

5. ANÁLISE DE RISCO 

 
a. Características do ecossistema onde será implantado o projeto; 
b. Estimativa de efeitos físicos e vulnerabilidade, considerando inclusive, se existem 

efeitos físicos que possam atingir área(s) fora das instalações; 
c. Estimativa de frequências; 
d. Estimativas dos riscos; 
e. Programa para redução dos efeitos físicos e gerenciamento dos riscos; 

 
 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA 

 
a. Listar as referências bibliográficas utilizadas para elaboração do referido projeto 

(conforme as normas técnicas vigentes). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
OBS: 
1. O Projeto de Instalação e os documentos anexos (caso haja) devem conter o ciente do empreendedor(a) com a 

respectiva assinatura; 
2. Todos os documentos técnicos devem ter a assinatura do responsável pela elaboração e execução dos mesmos com a 

respectiva ART do conselho competente; 
3. Este Termo não exclui a possibilidade de se exigir alguma documentação adicional a ser anexada, se for solicitada pela 

equipe técnica do IPAAM. 


