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SINOPSE DA ATIVIDADE PARA A FASE DE LICENÇA PRÉVIA – LP 
 

1. Apresentação 

1.1. Descrição do empreendimento (razão social, CNPJ, endereço, contatos telefônicos); 

1.2. Descrição dos dados do empreendedor (nome, CPF, RG, endereço, contatos telefônicos); 

1.3. Descrição dos dados do responsável técnico (nome, CPF, RG, endereço, contatos telefônicos, número 

do Registro do CREA). 

2. Caracterização da Atividade 

2.1. Descrição do processo produtivo, observando as fases da produção, destinação dos resíduos, fonte de 

energia, captação de água, projeção de provimento de matéria prima e insumos; 

2.2. Descrição do empreendimento, contendo a planta de locação do imóvel (mapa), com o polígono dos 

vértices da propriedade definidos por coordenadas no formato da posição em UTM/UPS, Datum de Mapa 

South American 69 (SAD 69) ou WGS 84, legendada, indicando a distância do empreendimento em relação 

a mananciais, aglomerados urbanos, fonte de matéria prima, áreas protegidas e infra-estrutura existente, 

devidamente assinada pelo Responsável Técnico, acompanhada pela Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART. 

3. Descrição do cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao 

empreendimento. 
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PROJETO TÉCNICO DETALHADO DA ATIVIDADE PARA A FASE DE 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO – LI 

 
 
1. Caracterização do empreendimento 

1.1. Descrição da infra-estrutura e apoio logístico, contendo: 

a) A parte física e funcional dos componentes da infra-estrutura da empresa, contendo: 

 Área do terreno (m²); 

 Área a ser construída (m²); 

 Tipo de construção (se alvenaria, madeira ou mista); 

 Tipo de piso (se alvenaria, chão batido, outros); 

 Cobertura (tipo de telha); 

 Limites (muro, cerca, tela, outros); 

b) Sistema de abastecimento de água na empresa e como é disponibilizada para os funcionários; 

c) Projeto com detalhamento do sistema de controle de poluição e tratamento de efluentes e acompanhado 

da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. 

 

2. Máquinas, equipamentos utilizados e processo produtivo 

a) Descrição de todos os equipamentos e máquinas correlacionando-os com a produção; 

b) Apresentar layout da empresa com a distribuição do maquinário com fluxograma de produção. 

 

3. Projeção de provimento de matéria-prima e insumos 

a) Descrição do volume (m³) em tora a ser consumido; 

b) Descrição das origens da matéria-prima, identificando o tipo (se de plano de manejo florestal sustentável, 

de desmatamento autorizado, de florestas plantadas ou outros tipos de origens em consonância com a 

legislação vigente); 

c) Descrição das espécies mais utilizadas com a indicação da nomenclatura científica. 

 

4. Mão-de-obra direta e indireta 

a) Descrição sobre a quantidade de pessoas ligadas à empresa e a função de cada um; 
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5. Produtos industrializados 

a) Descrição dos produtos oriundos do desdobro da madeira. 

 

6. Armazenamento e secagem da madeira 

a) Descrição detalhada dos equipamentos e metodologia de secagem; 

b) Descrição da dimensão do pátio de estocagem das toras e da área destinada aos produtos 

industrializados. 

 

7. Resíduos produzidos e respectivos tratamentos 

a) Especificar os tipos de resíduos gerados e destinação; 

b) Descrição da coleta e depósito; 

c) Descrição da estimativa de volumetria dos resíduos sólidos gerados a partir do processo de desdobro e 

beneficiamento da madeira, por tipo (aparas, costaneiras, cavacos, dentre outros); 

d) Descrição dos processos de tratamento utilizados, informando os produtos químicos utilizados, se for o 

caso. 

 

8. Diagnóstico Ambiental 

8.1.  Meio físico 

a) Ruídos e vibrações 

 Descrever o horário de funcionamento dos equipamentos e as medidas adotadas para atenuar os 

efeitos; 

 Medidas mitigadoras quando se tratar de empreendimentos localizados em áreas urbanas e rurais 

b) Utilização da água 

 Descrever o manancial mais próximo ao empreendimento e se o mesmo é utilizado como corpo 

receptor, quantificando e tipificando o uso e o destino final das águas residuais; 

c) Qualidade do ar 

 Descrever os equipamentos que utilizam queima de combustível (se caldeira, forno ou produtos 

como óleo, material lenhoso, dentre outros). 
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8.2. Meio sócio-econômico e cultural 

a) Economia  

 Descrever o número de pessoas empregadas por setor, informando se são empregos temporários 

ou não; 

 Descrever a estrutura fundiária; 

 Descrever quais incentivos fiscais o empreendimento possui, se for o caso. 

  

8.3. Aspectos sociais 

a) Saúde – serviços ofertados aos empregados; 

b) Habitação – se oferece moradia aos empregados e quais são as condições; 

c) Transporte – se oferece vale-transporte ou outro tipo de condução aos empregados; 

d) Alimentação – se oferece vale-alimentação. 

 

8.4. Programa de monitoramento ambiental 

a) Descrever ações que demonstrem o auto-monitoramento da atividade, no que concerne à movimentação 

de madeira e geração de resíduos; 

 

8.5. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

 

8.6. Plano de Gerenciamento de Riscos 

 

a) Descrever os tipos de riscos que podem ocorrer, seus efeitos e causas, categoria de risco, medidas 

mitigadoras, responsabilidade, EPI’s utilizados e periodicidade. 

 

9. Limites e Confrontação 

 

10. Cronograma de Execução 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
Encaminhamos o memorial descritivo do estabelecimento denominado _______________ 
___________________________, localizado à __________________________________ 
___________________________, município de _________________________________, Estado do Acre, 
fazendo-o em forma de resposta aos requisitos formulados pelo Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC. 
 

1. Razão Social/Nome de fantasia; 

2. CNPJ; 

3. Inscrição Estadual; 

4. Nº de registro no IBAMA; 

5. Endereço; 

6. Município; 

7. CEP; 

8. Telefone; 

9. E-mail; 

10. Confrontantes: frente, direita, esquerda e fundos; 

11. Data de fundação; 

12. Área construída (m²); 

13. Área do terreno (m²); 

14. Possui alvará? Informar o período de validade; 

15. Horário de funcionamento; 

16. Nº de funcionários; 

17. Descrição dos serviços conforme contrato social; 

18. Proprietário; 

19. Endereço; 

20. Contatos telefônicos; 

21. Tipo da atividade;  

22. Relação das máquinas e dos equipamentos existentes e capacidade de produção; 

23. Descrição da matéria-prima e/ou produtos utilizados; 
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24. Origem da matéria prima-utilizada; 

25. Capacidade de produção (m³/mês); 

26. Capacidade de armazenamento (m³); 

27. Relação dos produtos químicos utilizados com as respectivas composições químicas; 

28. Tipo de resíduo gerado, quantidade (m³/mês) e destinação; 

29. Tipo de captação e/ou instalação de água.                                                                                                                                                                         

 
 
OBSERVAÇÕES: 

a) O memorial descritivo deve ser elaborado em papel A4; 

b) Durante a análise do requerimento, outros documentos e/ou informações poderão ser solicitadas; 

c) Em caso de dúvidas quanto ao preenchimento ou apresentação de documentos, favor procurar a 
Divisão de Indústria Florestal em horário de expediente para maiores esclarecimentos. 
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