
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO PARA ERRADICAÇÃO / SUPRESSÃO DE ÁRVORES, 

PALMEIRAS E ARBUSTOS 

1. Memorial Padrão  

 

O Memorial Padrão deve ser elaborado nas solicitações acima de 6 indivíduos arbóreos de 

espécies nativas e 12 de espécies exóticas. 

 

  

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.  

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Memorial Simplificado 

 

Utilizado para solicitações com número de indivíduos arborescentes de espécies nativas igual 

ou inferior a 6 (seis), e quantidade inferior a 12 (doze) para espécies exóticas.  

 

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  

  
Quadro 1. Identificação das espécies a serem erradicadas.  

Espécie (Nome 

popular)  
Espécie (Nome 

científico)  
Nº de árvores (unid.)  

Volume estimado (lenha 

st ou m³)  
Supressão  Poda  

          

          

          

          

Total          

  

2. Previsão de volume de resíduos e Informações complementares   

  
Quadro 2. Identificação das espécies a serem erradicadas.  

Previsão para execução:    

Início: _____/______/_________ Término: _____/______/_________  

    

Volume estimado para o transporte:    

    

Destinação dos resíduos:    

Descreva os motivos da erradicação:  

Descreva os procedimentos técnicos 
a serem utilizados:  

  

  

  

  

  

  



 
3. Geolocalização dos locais com potencial para plantio compensatório:   

Obs: exigido apenas para as solicitações de erradicação.  

 

Sugere-se elaborar o croqui na plataforma do sistema de informações geográficas do Recife – ESIG, 

acesso em: 
https://esigportal.recife.pe.gov.br/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=679e74b46c7b44caaad64abd5f75

1b4b . 

 

Quadro 3. Lista de espécies a serem plantadas e coordenadas UTM, SIRGAS 2000.  
Espécie  

(Nome popular)  
Espécie  

(Nome científico)  
Coordenada X  Coordenada Y  

        

        

        

        

        

        

  

  

  

  

  

  

   

  

https://esigportal.recife.pe.gov.br/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=679e74b46c7b44caaad64abd5f751b4b
https://esigportal.recife.pe.gov.br/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=679e74b46c7b44caaad64abd5f751b4b

