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Preencha o formulário com o maior número possível de informações (quantitativas e qualitativas) sobre a atividade 

Dados do empreendedor 
Nome   

Endereço   

Telefone residencial  

Telefone celular  

Email   

CNPJ/CPF  

 

Dados do empreendimento 
Nome   

Endereço   

Telefone   

Email   

CNPJ/CPF  

Endereço de página da Web  

 

Dados do imóvel 
Área (m²)  

Carta de Habitação (Habite-se)  
Alvará de Prevenção e Proteção 
Contra Incêndios (APPCI)  

 

Imóvel rural   

Outros  

 

Informações sobre a vizinhança 
Tipo de vizinhança, em todas as faces do imóvel (residencial, comercial, serviços, industrial, praça, terreno baldio, etc.) 

Direita  

Esquerda  

Frente  

Fundos  

Outros  

 

Horário de funcionamento 
Dias da semana e horários 

Segunda-feira  

Terça-feira  

Quarta-feira  

Quinta-feira  

Sexta-feira  

Sábado  

Domingo  

 

Informações sobre a atividade 
Número de funcionários  
Descrição das atividades 
desenvolvidas  
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Informações sobre a atividade 
Horário e local de carga e 
descarga  

 

Matérias primas e insumos 
utilizados 

 

Resíduos sólidos gerados  

Efluentes gerados  

 

Produtos armazenados (depósito) 
Tipos de produtos  

Embalagens utilizadas  

Quantidades  
Descrição da área de 
armazenamento 

 

Não se aplica  

 

Abastecimento de água 
Informar o tipo de sistema utilizado (Sistema público, Abastecimento subterrâneo, Reaproveitamento, Outros) e 
descrever o sistema 
 
 
 

 

Usos da água 
Informar sobre os usos da água no empreendimento (Refeitório, Sanitário, Consumo humano, Produção, Outros)  
 
 
 

 

Esgoto 
Informar sobre o sistema de esgotamento do empreendimento (Sistema público,Fossa, Outros)  
 
 
 

 

Tratamento de efluentes 
Informar sobre o tratamento de efluentes do empreendimento (Fossa,Filtro, ETE, Outros) ou se não se aplica  
 
 
 

 

Sistema de armazenamento de combustíveis 
Informar sobre o sistema de armazenamento de combustíveis do empreendimento (SAAC, SASC, Outros) ou se não se 
aplica  
 
 
 



CADASTRO GERAL PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ATIVIDADES 

 

Página 3 de 4 

Matriz energética 
Informar sobre as fontes de energia do empreendimento (CEEE,Gerador, Eólica,Solar, Outros) ou se não se aplica  
 
 

 

 

Equipamentos ruidosos 
Informar sobre a existência de equipamentos ruidosos no empreendimento, tais como: Geradores, Compressores, 
Caminhões, etc.,ou se não se aplica  
 
 
 

 

Tratamento de emissões atmosféricas 
Informar sobre o tratamento de emissões atmosféricas no empreendimento através do uso de Filtros, Coletores de 
póLavadores de gases, etc.,ou se não se aplica 
 
 
 

 

Equipamentos usados no preparo de alimentos 
Informar sobre a utilização de equipamentos para preparo de alimentos no empreendimento, tais como: Fogão 
doméstico/industrial, Forno a lenha/gás/elétrico, Churrasqueira a lenha/carvão/gás/elétrica, Fritadeira, Chapa, etc.,ou 
se não se aplica 
 
 
 

 

Sistema de exaustão 
Informar sobre a utilização de sistema de exaustão no empreendimento, tais como: Doméstico, com tela-filtro; Coifa, 
com tela-filtro ou outro tipo,ou se não se aplica 
 
 
 

 

Equipamentos usados para a refrigeração 
Informar sobre a utilização de equipamentos para refrigeração no empreendimento, tais como: Geladeira,Freezer, 
Câmara fria, Ar-condicionado, etc.,  ou se não se aplica 
 
 
 

 

Equipamentos de som 
Informar sobre a utilização de equipamentos de som no empreendimento, tais como:Música ao vivo, Mecânica, 
Amplificada, Ambiental, etc., ou se não se aplica 
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Projeto de isolamento acústico 
Informar se possui isolamento acústico no empreendimento e, em caso positivo, descrever o sistema 
 
 
 

 

Veículos de Divulgação 
Informar se possui veículo de divulgação (letreiro) em fachada ou fixado sobre estrutura própria (totem) 
 
 
 

 

Outras informações 
Anexar fotos internas e externas do local onde é desenvolvida a atividade 
 
 
 

 


