
 

 

  

Estado da Paraíba 

Prefeitura Municipal de João Pessoa 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Diretoria de Controle Ambiental 

Divisão de Licenciamento 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

01. DADOS SOBRE O EMPREENDIMENTO 

1.1 – Razão social: 

 

1.2 – Endereço do local para Licenciamento: 

 

1.3 – Ponto de Referência:  

 

1.4 – Atividade principal: 

1.5 – Outras atividades: 

 

1.6 – Número de empregados/funcionários: 

1.7 – Horários e dias de funcionamento: 

 

 

02. ATIVIDADES EXERCIDAS 

2.1 – Descrever as atividades exercidas: 

 

 



2.2 – Descrever o processo produtivo das atividades: 

 

 

 

 

2.3 - Quantificar e qualificar os equipamentos, materiais e produtos acabados, bem como 
localizá-los em planta. 

 

 

 

 

 

03.  UTILIZAÇÃO DA ÁGUA 

3.1 – Relacionar as fontes de abastecimento de água a serem utilizadas: 

(   )rede de abastecimento pública;      (   ) poço;        (   )rio/riacho; 

(   ) outros (especificar)_______________________ 

3.2 – Listar os usos da água, tais como: lavanderias, instalações sanitárias, limpeza de 

ambientes e/ou equipamentos e outros: 

 

 

04. RESÍDUOS SÓLIDOS 

4.1 – A atividade gera resíduos sólidos nas atividades? (   )SIM  (   ) NÃO 

4.2 – Descrever os 

tipos de resíduos 

(orgânico, reciclável, 

serviços de saúde, 

vegetal, outros): 

 

 

 

4.3 – Forma de 

armazenamento e 

coleta: 

 

4.4 – Descrever o 

tratamento dos 

resíduos sólidos: 

 

4.5 – Destino final: 

 

Obs. 1: Para resíduo do serviço de saúde, deverá ser apresentado o Contrato com a empresa 



especializada, juntamente com a respectiva Licença Ambiental. 

Obs. 2: Para outro resíduo (por exemplo, resíduos de tinta, óleos, panos e estopas, resíduos 

de revelação de fotos, etc), independentemente da quantidade gerada, deverá apresentar 

comprovantes da coleta e destinação de resíduos (notas fiscais, cópias das licenças 

ambientais das empresas envolvidas no transporte e destinação final de resíduos); 

Obs. 3: Para a elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção 

Civil, consultar a Lei Municipal 11.176/07. 

 

 

 

05. RESÍDUOS LÍQUIDOS 

5.1 – Há geração de efluentes líquidos (resíduos líquidos) provenientes das atividades 
desenvolvidas no local?    (   )SIM  (   ) NÃO 

5.2 - Os efluentes líquidos são lançados na rede de coleta de esgoto da CAGEPA?  
(   )SIM  (   ) NÃO 

5.3 - Caso não sejam lançados na rede, indicar sistema de tratamento utilizado, apresentando 
Memorial Descritivo e de Cálculo, Teste da Capacidade de Absorção do Solo e Nível do Lençol 
Freático; em se tratando de renovação de licenciamento, deverá ainda apresentar laudo de 
análises dos efluentes, constando os parâmetros relacionados às substâncias contidas nestes 
efluentes; 
 

5.4 - Caso sejam lançados na rede, apresentar Recibo de Água e Esgoto emitido pela CAGEPA; 

5.5 - Em se tratando de atividades de lavagem de veículos, oficinas mecânicas e semelhantes, 
possui sistema de retenção de areia e óleo?  (   )SIM  (   ) NÃO 
 

5.6  - Caso não possua deverá instalar sistema de retenção de areia e óleo; 
 

5.7 - Em se tratando de renovação de Autorização ou Licença de Operação, deverá apresentar 
laudo de análise dos efluentes, sendo a amostragem feita há, no máximo, 06(seis) meses. 
 

 

06.  EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 

6.1 - Há geração de emissões atmosféricas (por exemplo, fumaça, particulados, odor) ou 

utiliza pistola à pressão para pinturas?  (   )SIM   (   ) NÃO 

6.2 - Caso não tenha e tratar-se de padaria, confeitaria, pizzaria, churrascaria, comércio de 

carnes assadas e similares, indicar o tipo de equipamento utilizado: 

(   )forno e/ou churrasqueira elétrico;    (   )forno e/ou churrasqueira a gás 

6.3 - Caso tenha: Para utilização de forno a lenha ou churrasqueira com carvão vegetal, possui 

sistema de tratamento de emissões?  

(   )SIM                 Caso possua quais os equipamentos utilizados?________________________ 



(   ) NÃO              _______________________________________________________________ 

6.4 – Indicar e localizar em planta os equipamentos onde estão instaladas chaminés, como 

também a sua altura com relação ao solo e as construções vizinhas mais altas; 

6.5 - Em se tratando de lataria/funilaria e pintura de veículos, ou outras atividades que 

desenvolvem aplicações de produtos com uso de pistola de pressão, possui cabine de pintura 

com exaustor e filtro?  (   )SIM       (   ) NÃO                          

Caso não possua, deverá providenciar instalação de cabine de pintura. 

6.6 – Especificar todas as outras possíveis fontes de emissão de fumaça, poeira, fuligem, 

gases e vapores: 

6.7 - Em atividades industriais com utilização de caldeiras a lenha, óleo diesel, combustível, 

gás natural ou que geram emissões: 

a) Especificar e quantificar os tipos de combustíveis a serem utilizados pelo empreendimento 

mensalmente:________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

b) Especificar os tipos dos equipamentos e dispositivos que utilizarão 

combustíveis:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

c) Especificar quantidade e tipo de caldeiras utilizadas:_______________________________ 

____________________________________________________________________________ 

d) Item 6.4; 

e) Item 6.5; 

6.7 - Em se tratando de renovação de licenciamento ambiental, deverá ser apresentado laudo 

de análise das emissões. 

 

07.  EMISSÕES SONORAS 

7.1 - Possui equipamentos sonoros (ex., instrumentos musicais, microfones, caixas acústicas, 
serra circular, serra policorte) ou gera ruídos no desenvolvimento da atividade?  
 (   )SIM  (   ) NÃO 

7.2 - Se sim: 
a) indicar os equipamentos e atividades:___________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
b) Em se tratando de ramos de atividades relacionadas ao uso de música mecânica e/ou ao 
vivo, possui isolamento acústico instalado no local? (   )SIM  (   ) NÃO 
c) Em se tratando de ramos de atividades relacionadas ao uso de música mecânica solicitar a 
Divisão de Fiscalização da SEMAM a Certidão de Aferição do equipamento de som utilizado. 
 

7.3 - Caso tratar-se do primeiro licenciamento, apresentar projeto de isolamento acústico. 
 



 

08.  EMISSÕES RADIOATIVAS 

8.1 - Há geração de emissões radioativas? (   )SIM  (   ) NÃO 

8.2 – Se sim:  

a) Quantificar e especificar os aparelhos de radiação:_________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

b) Especificar o tipo de radiação emitida por cada aparelho, como também o elemento 
radioativo utilizado:____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

c) Descrever o sistema de controle e proteção ambiental em ambiente que contém 
equipamento (s) radioativo(s):___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Assinatura do Requerente: _____________________________ 


