
 
 

CADASTRO DE EMPREENDIMENTOS, ATIVIDADES E/OU SERVIÇ OS 
POTENCIALMENTE POLUIDORES E/OU DEGRADADORES 

 
N.º___________/______ (A SER PREENCHIDO PELA SEMMA) 
 

 
1. DADOS DA EMPRESA 
 

Razão Social:  

Nome Fantasia:  

Atividade(s) Licenciada(s):  

Endereço (rua, nº, bairro, CEP e e-mail):  

Coordenadas Geográficas (UTM - WGS 84):  

CNPJ e/ou CPF:  

Inscrição Municipal:  

Telefone e Endereço para Contato:  

Nome dos Sócios Proprietários:  

 

2. REGIME DE FUNCIONAMENTO 
 

 
Horário de Funcionamento:  
Dias da Semana:  
Férias Coletivas: (  ) Não (  ) Sim  - Período: 
 
 
3. NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS :  
 
Administrativo: 
Produção: 
 

4. ÁREA DA EMPRESA (m²) 
 

Área Total (área total do imóvel, de acordo com a escritura do terreno e/ou lote):   
Área Útil (área utilizada pelo empreendimento, incluindo-se área construída mais a que será utilizada para estocagem, manobras, tanques e outras para outros 

fins do empreendimento ):   
 

 
5. PRODUÇÃO MENSAL:  
 
Estipular a unidade de produção. 
 
 

6. LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE  
 
 

(  ) Zona Urbana  (  ) Zona Rural 
 
 

6.1 – Indicar o tipo de vizinhança num raio de aproximadamente 500 m: 
 
(  ) Escolas  (  ) Residências  (  ) Comércio 
(  ) Indústria  (  ) Hospital  (  ) Unidades de Saúde 
(  ) Postos de Combustíveis e/ou Distribuidor de Gás 
(  ) Centrais ou Subestações Elétricas  (  ) Criação de Animais 
(  ) Mata Nativa (  ) Nascente   (  ) Outros, quais? 
Outros:  



 
 
 
7. LICENÇAS AMBIENTAIS  
(Informar todas as licenças ambientais, sejam elas emitidas por Órgão Federal, Estadual e/ou Municipal) 

 
Tipo e Número da Licença Ambiental:  

Data da expedição:  

Data limite e/ou vencimento:  

Órgão emissor da licença:  

 
 
8. CERTIFICADOS AMBIENTAIS 
(Informar as certificações ambientais obtidas) 

 

Número do Certificado:  

Tipo de Certificação (ISO 14000 e outras):  

Órgão Certificador:  

Data de Validade (se tiver):  

 

9. PRODUTOS E SUBPRODUTOS 
(Informar todos os produtos e subprodutos produzidos pela empresa) 

 
Produto / Subproduto:  

Capacidade Instalada:  

Unidade Utilizada:  

 
10. MATÉRIA PRIMA E INSUMOS 
 

Matéria prima e/ou insumo utilizado na produção:  

Procedência da Matéria Prima / Insumo, se nacional ou importada:  

Origem da matéria-prima / Insumo, se própria ou de terceiros:  

Quantidade utilizada:  

Unidade de medida:  

Tipo de armazenamento da matéria-prima / insumo:  se a céu aberto, tanques e/ou armazém coberto:   

Se a matéria-prima / insumo está sujeito à legislação ambiental específica  

  
11. RESÍDUOS SÓLIDOS 
 
Resíduos gerados pela empresa (tipo):  

Quantidade de resíduos gerados:  

Unidade de medida:  

Sistema de Estocagem adotado:  

Sistema de Tratamento adotado:  

Sistema de Destinação Final adotado:  

Informar local de estocagem, caso seja realizada em local diferente da empresa:  



 
 
Descrever sistema de monitoramento, caso seja adotado:  

 
12. EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIAIS 
 
Quantidade de efluentes líquidos gerados (m³/d): 

Qualificação do efluente (Ex. DBO, OD, Óleos, etc...):  

Tipo de tratamento adotado:  

Nível de tratamento, se Primário, Secundário ou Terciário:  

Eficiência atingida pelo sistema de tratamento (%):  

Local de lançamento, se na rede pública, sistema Integrado (estações conjuntas  de tratamento) ou corpo 

hídrico: . 

Descrever sistema de monitoramento, caso seja adotado:  

 
13. EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 
 

Quantidade de gases / poeiras (m3/h):  

Qualificação dos gases / poeiras emitidos:  

Tipo de tratamento adotado:  

Eficiência atingida pelo sistema de controle (%):  

Descrever sistema de monitoramento, caso seja  adotado:  

 
 
14. ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
(  ) Rede pública  
(  ) Poço artesiano (freático):  
(  ) Poço semi-artesiano 
(  ) Curso hídrico: __________________ Possui Outorga:  (  )Sim   (  ) Não 
(  ) Outros:  
Consumo médio de água (m³ / mês):  
Principais usos da água:  
 
15. RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS N A ATIVIDADE: 
 
 
 
16. CROQUI DE LOCALIZAÇÃO   
(com pontos de referência: confrontantes, logradouros, vias de acessos e outros). 

 
 

Declaro que as informações contidas neste formulário são verdadeiras e correspondem à realidade. 
 
 
Local e data. 
 

_____________________________________ 
Nome do Representante Legal 

 Assinatura e Carimbo da Empresa 


