
MEMORIAL DESCRITIVO DE ATIVIDADES SUJEITAS A AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL 

GRUPO 8 (B2 e B3)  

 

ROTEIRO 

 

8B2 - DRENAGEM; MANUTENÇÃO E URBANIZAÇÃO DE CANAIS; RECUPERAÇÃO DE 

ÁREAS CONTAMINADAS E DEGRADADAS; 

8B3 – ATERROS HIDRÁULICOS; DRAGAGEM, DESASSOREAMENTO E MOVIMENTAÇÃO 

DE TERRA; LIMPEZA DE CURSOS E CORPOS D’ÁGUA.  

 

• Descrição do porte da atividade (volume, em m3) 

• Duração prevista para a obra 

• Horário previsto para realização das atividades  

• Extensão da obra, em metros 

• Fonte do material a ser utilizado nos aterros (jazidas)  

• Movimentação de terra prevista (volume de corte e aterro) 

• Volume de material a ser removido (terra, entulhos ou lixo) 

• Vegetação a ser suprimida (caso seja necessário): quantificação e identificação das 

espécies 

• Descrição das máquinas e equipamentos a serem utilizados na obra 

• Previsão da geração de ruídos 

• Localização das áreas de bota-fora 

• Formas previstas para estabilização do fundo de canais  

• Formas previstas para o revestimento de paredes  

• Descrição dos impactos positivos e negativos, potenciais e efetivos previsíveis, inclusive 

dos resíduos poluentes a serem produzidos seu destino final 

• Indicação das medidas mitigadoras e compensatórias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIAL DESCRITIVO DE ATIVIDADES SUJEITAS A AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL 

GRUPO 8 (B3)  

 

ROTEIRO 

 

ENGORDAMENTO DE FAIXA DE PRAIA 

 

• Duração prevista para a obra 

• Horário previsto para realização das atividades 

• Extensão da obra, em metros 

• Levantamento batimétrico da área 

• Análise granulométrica da faixa de praia (emersa e submersa) 

• Levantamento do regime de ondas atuantes na área 

• Levantamento do regime de correntes atuantes na área 

• Fonte do material a ser utilizado no engordamento (jazidas)  

• Descrição das máquinas e equipamentos a serem utilizados na obra 

• Previsão da geração de ruídos 

• Descrição dos impactos positivos e negativos, potenciais e efetivos previsíveis, inclusive 

dos resíduos poluentes a serem produzidos seu destino final 

• Indicação das medidas mitigadoras e compensatórias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIAL DESCRITIVO DE ATIVIDADES SUJEITAS A AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - 

GRUPO 8 (B5 e B6) 

 

Para a erradicação ou poda de árvores existem duas possibilidades de memorial – o padrão e o 

simplificado. O modelo simplificado poderá ser utilizado nos seguintes casos:  

 

1. Para erradicação de árvores:  
 

� NATIVAS: até 6 (seis) indivíduos 
� EXÓTICAS: até 12 (doze) indivíduos  

 
2. Para poda de árvores:  
 

� NATIVAS: até 50 (cinqüenta) indivíduos 
� EXÓTICAS: até 100 (cem) indivíduos 

 

Acima das quantidades previstas acima será utilizado o modelo de memorial descritivo padrão.  

 

ROTEIRO – MEMORIAL PADRÃO 

 

1. Justificativa para a solicitação da erradicação ou poda (doença, morte, risco de queda, risco 

para rede elétrica etc.).  

2. Identificação das espécies a serem erradicadas ou podadas (indicar o nome vulgar e o nome 

científico).  

3. Quantidade de árvores (unidades) a serem erradicadas ou podadas 

4. Descrição da técnica a ser utilizada para erradicação ou poda. 

5. Período previsto para o corte, colheita e transporte.   

6. Estimativa de volume a ser colhido (st ou m3) na erradicação ou poda. 

7. Volume estimado para o transporte.  

8. Local de destino da lenha.  

9. Medidas mitigadoras e compensatórias.  

10. Planta com localização das árvores retiradas e das árvores a serem plantadas como medida 

de compensação ambiental.  

 

OBS.: O memorial padrão deverá ser assinado por técnico qualificado com ART.  

 

 

 

 

 



ROTEIRO – MEMORIAL SIMPLIFICADO (preencher os itens abaixo) 

OBS.: O memorial simplificado poderá ser assinado pelo proprietário, ficando este responsável pelas 

informações prestadas.  

 

1. Identificação das espécies a serem erradicadas e/ou podadas e estimativa de volume 

 

2. Informações complementares 
 

Período previsto para o corte/colheita/transporte: ___________ à ____________   
 

Volume estimado para o transporte: ______ st de lenha.   
 

Local de destino da lenha 
______________________________________________________________________________________ 

 

Descrever o motivo da erradicação ou poda (doença, morte, risco de queda, risco para 
rede elétrica etc.)  
______________________________________________________________________________________ 

 

  ______________________________________________________________________________________ 

 

3. Descrição da técnica a ser utilizada para erradicação ou poda (uso de máquinas, moto-

serra, machados etc.) 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Indicação, através de croqui, da localização das árvores a serem plantadas como medida 

de compensação ambiental (APENAS PARA PEDIDOS DE ERRADICAÇÃO) 

 
 

Espécies florestais (nome 
vulgar) 

Espécies florestais (nome 
científico) 

Quantidade de árvores 
(unid) 

Volume a ser colhido (lenha 
st) 

   Supressão Poda 

     

     

     

     

Total     



MEMORIAL DESCRITIVO DE ATIVIDADES SUJEITAS A AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL 

GRUPO 8 (B2)  

 

ROTEIRO 

 
 
FEIRAS E EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS  

 

• Horário de funcionamento previsto 

• Descrição do porte da atividade (área, em m2) 

• Indicação dos produtos a serem comercializados ou expostos 

• Número de visitantes previstos 

• Produção, armazenamento e destinação de resíduos sólidos 

• Identificação da fonte de energia elétrica 

• Quantificação e localização dos WC previstos e sistema de coleta de efluentes 

• Indicar se haverá necessidade de fechamento de vias públicas 

• Especificar se haverá emissão sonora (shows, propaganda com auto-falantes etc.) 

• Descrição dos impactos positivos e negativos, potenciais e efetivos previsíveis, inclusive 

dos resíduos poluentes a serem produzidos seu destino final 

• Indicação das medidas mitigadoras e compensatórias (se não houver necessidade de tais 

medidas, apresentar justificativa).  
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