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3699-4/99 - Fabricação de produtos diversos Indústria Mecânica

3710-9/00 - Reciclagem de sucatas metálicas Serviços de Utilidade

3720-6/00 - Reciclagem de sucatas não-metálicas Serviços de Utilidade

4010-0/01 - Produção de energia elétrica Serviços de Utilidade

4010-0/02 - Transmissão e a distribuição de energia elétrica Serviços de Utilidade

4020-7/01 - Produção e distribuição de gás através de tubulações Serviços de Utilidade

4020-7/02 - Distribuição de combustíveis gasosos de qualquer tipo por sistema de tubulação Serviços de Utilidade

4030-4/00 - Produção e distribuição de vapor e água quente Serviços de Utilidade

4100-9/01 - Captação, tratamento e distribuição de água canalizada. Serviços de Utilidade

9000-0/01 - Limpeza urbana - exclusive gestão de aterros sanitários Serviços de Utilidade

9000-0/02 - Gestão de aterros sanitários Serviços de Utilidade

9000-0/03 - Gestão de redes de esgoto Serviços de Utilidade

9000-0/99 - Outras atividades relacionadas à limpeza urbana e esgoto Serviços de Utilidade

5050-4/00 - Comércio a varejo de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores Transporte, Terminais, Depósi-
tos e Comércio.

5112-8/00 - Intermediários do comércio de combustíveis, minerais, metais e produtos químicos in-
dustriais.

Transporte, Terminais, Depósi-
tos e Comércio.

5151-9/01 - Comércio atacadista de álcool carburante, gasolina e demais derivados de petróleo - ex-
ceto transportador retalhista.

Transporte, Terminais, Depósi-
tos e Comércio.

5151-9/02 - Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista Transporte, Terminais, Depósi-
tos e Comércio.

5151-9/03 - Comércio atacadista de gás liquefeito de petróleo (GLP) Transporte, Terminais, Depósi-
tos e Comércio.

5151-9/04 - Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal - exceto álcool carburante Transporte, Terminais, Depósi-
tos e Comércio.

5111-0/00 - Intermediários do comércio de matérias primas agrícolas, animais vivos, matérias primas
têxteis e produtos semi-acabados.
(Atividades de comércio intermediário de animais silvestres e exóticos vivos, e produtos e subpro-
dutos.)

Uso de Recursos Naturais

5113-6/00 - Intermediários do comércio de madeira, material de construção e ferragens.
(Atividades de comércio intermediário de produtos e subprodutos florestais)

Uso de Recursos Naturais

5122-5/05 - Comércio atacadista de outros animais vivos.
(Atividades de comércio atacadista de animais silvestres e seus produtos, de origem nativo e exótico)

Uso de Recursos Naturais

5122-5/06 - Comércio atacadista de couros, peles, chifres, ossos, cascos, crinas, lã, pelos e cerdas em
bruto, penas e plumas.
(Atividades de comércio atacadista de subprodutos da fauna silvestre e exótica.)

Uso de Recursos Naturais

5151-9/05 - Comércio atacadista de combustíveis de origem mineral em bruto Transporte, Terminais, Depósi-
tos e Comércio.

5153-5/01 Comércio atacadista de madeira em bruto e produtos derivados
(Atividades de comércio atacadista de produtos e subprodutos florestais de origem nativa)

Uso de Recursos Naturais

5154-3/01 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo. Transporte, Terminais, Depósi-
tos e Comércio.

5154-3/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos Transporte, Terminais, Depósi-
tos e Comércio.

5155-1/00 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas Transporte, Terminais, Depósi-
tos e Comércio.

5244-2/04 - Comércio varejista de madeira e seus artefatos.
(Atividades de comércio varejista de produtos e subprodutos florestais de origem nativa).

Uso de Recursos Naturais

5247-7/00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) Transporte, Terminais, Depósi-
tos e Comércio.

5249-3/00 - Comércio varejista de outros produtos não-especificados
anteriormente

Transporte, Terminais, Depósi-
tos e Comércio.

6010-0/02 - Transporte ferroviário de cargas, intermunicipal e interestadual. Transporte, Terminais, Depósi-
tos e Comércio.

6027-5/00 - Transporte rodoviário de produtos perigosos Transporte, Terminais, Depósi-
tos e Comércio.

7310-0/00 - Pesquisa e desenvolvimento das ciências físicas e naturais
(Atividades de pesquisas que tratem de diversidade biológica e biotecnologia)

Uso de Recursos Naturais

9112-0/00 - Atividades de organizações profissionais:
(Atividades de Associação e Cooperativa Florestal, Adminis-tradora e especializada em atividades de
silvicultura)

Uso de Recursos Naturais

9199-5/00 - Outras atividades associativas, não especificadas anteriormente.
(Atividades associativas de:
· Federação Ornitófila; e
· Clube Amadorista de Caça de Tiro do Vôo).

Uso de Recursos Naturais

9253-3/00 - Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais e reservas ecológicas. Tu r i s m o 
9261-4/01 - Clubes sociais, desportivos e similares.
(Empreendimentos Turísticos e Atividades Ecoturísticas em Cavernas; e
Complexos Turísticos e de lazer, inclusive parques temáticos)

Tu r i s m o 
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ANEXO IV

INFORMAÇÕES A CONSTAR NO RELATÓRIO ANUAL DE ATI-
VIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADO-
RAS DE RECURSOS AMBIENTAIS

1Certificados Ambientais
1.1Ano do relatório;
1.2Número identificador do certificado;
1.3Tipo de certificado;
1.4Órgão Certificador;
1.5Data de validade do Certificado.
2Comercialização de Espécimes da Fauna Silvestre Brasi-

leira e Exótica, Partes e Produtos
2.1Ano do relatório;
2.2Nome do animal;
2.3Tipo do Produto Comercializado;
2.4Quantidade comercializada;
2.5Quantidade estocada;
2.6Unidade de Medida utilizada em todos os campos.
3Comercialização de Produtos e Subprodutos Florestais
3.1Ano do relatório;
3.2Nome do produto ou sub-produto comercializado;
3.3Quantidade recebida ou adquirida durante o ano;
3.4Quantidade do produto em estoque no final do ano (31 de

dezembro);
3.5Quantidade comercializada (vendida) do produto durante o ano;
3.6Quantidade importada de produto ou sub-produto durante o ano;
3.7Quantidade exportada durante;
3.8Unidade medida utilizada em todos os campos.
4Comercialização de Produtos Químicos, Produtos Perigo-

sos, Pneus, Combustíveis e Derivados
4.1Ano do relatório;
4.2Nome do produto;
4.3Quantidade vendida do produto durante o ano ao qual o

relatório se refere;
4.4Unidade de medida;
4.5Tipo de armazenamento utilizado;
4.6Origem (refere-se a quem é o fabricante do produto);
4.7Procedência (de que lugar vem o produto);
4.8Tratado Internacional.
5Criadouros e Zoológicos
5.1Ano do relatório;
5.2Nome da espécie;
5.3Número de animais adquiridos ao longo do ano;
5.4Número de animais vendidos no ano;
5.5Número de animais doados no ano;
5.6Número de animais nascidos neste criadouro / zoológico

ao longo do ano;
5.7Número de animais mortos neste criadouro / zoológico ao

longo do ano;
5.8Número de animais recebidos durante o ano;
5.9Número de animais permutados (trocados) durante o ano;
5.10Número de animais estocados durante o ano.
6Efluentes Líquidos
6.1Ano do relatório;
6.2Qualificação do Efluente;
6.3Quantidade da vazão média anual de lançamento do efluente;
6.4Unidade de medida;
6.5Monitoramento utilizado;
6.6Eficiência do tratamento conforme laudo técnico;

6.7Tipo de tratamento que foi realizado no resíduo;
6.8Nível do tratamento que foi realizado no resíduo;
6.9Local de lançamento;
6.10Longitude e latitude do local de lançamento.
7Extrator de Produtos Florestais
7.1Ano do relatório;
7.2Nome do produto explorado;
7.3Quantidade explorada;
7.4Unidade de medida;
7.5Tamanho da área (em hectare) onde ocorre a exploração /

extração do produto;
7.6Tipos de contratos realizados;
7.7Quantidade de contratos realizados no ano.
8Extração e Tratamento de Produtos Minerais
8.1Ano do relatório;
8.2Nome do produto extraído;
8.3Quantidade explorada do produto durante o ano;
8.4Unidade de medida;
8.5Tamanho da área (em hectare) onde ocorre a exploração /

extração do produto;
8.6Número do decreto;
8.7Data do decreto;
8.8Ano de início da exploração da área;
8.9Ano de término da exploração da área;
8.10Entidade que aprovou o Projeto de Recuperação Am-

biental - PRA;
8.11Data da aprovação do Projeto de Recuperação Ambiental.
9Fabricante de Produtos que utilizam Matéria Prima de Ori-

gem Florestal
9.1Ano do relatório;
9.2Nome do produto;
9.3Quantidade total recebida do produto durante o ano;
9.4Quantidade total comercializada do produto durante o ano;
9.5Quantidade processada do produto durante o ano;
9.6Quantidade do produto em estoque no final do ano (31 de

dezembro);
9.7Capacidade de processamento para este produto;
9.8Unidade de medida utilizada em todos os campos de

quantidade;
9.9Número de Autorizações de Transporte de Produto Flo-

restal / Registros Especial Temporário - ATPF / RET - recebidos
durante o ano ao qual o relatório se refere;

9.10Número de ATPF / RET utilizados durante o ano ao qual
o relatório se refere;

9.11Quantidade transportada do produto durante o ano ao
qual o relatório se refere.

10Importador de Pilhas e Baterias
10.1Ano do relatório;
10.2Tipo de pilha ou bateria importada;
10.3Quantidade de pilhas ou baterias importadas;
10.4Unidade de medida.
11Importador de Pneumáticos
11.1Ano do relatório;
11.2Tipo de pneu importado;
11.3Tipo de armazenamento utilizado;
11.4Quantidade total importada durante o ano (em unidades);
11.5Quantidade total importada durante o ano (em toneladas);
11.6Origem (refere-se a quem é o fabricante do produto).
12Indústria Beneficiadora de Animais/Partes/Produtos/Subprodutos
12.1Ano do relatório;
12.2Nome do animal;

12.3Quantidade de animais abatidos durante o ano;
12.4Quantidade de animais comercializados durante o ano;
12.5Quantidade de animais estocados durante o ano;
12.6Unidade de medida.
13Licenças Ambientais
13.1Ano do relatório;
13.2Número da licença;
13.3Expedidor, o órgão que concedeu a licença;
13.4Data de Emissão;
13.5Data de Validade.
14Matéria Prima / Insumos Utilizados na Produção
14.1Ano do relatório;
14.2Insumo ou da Matéria Prima utilizada na Produção;
14.3Quantidade utilizada da matéria prima durante o ano;
14.4Unidade de medida;
14.5Tipo de armazenamento da matéria prima ou insumo;
14.6Origem (refere-se a quem é o fabricante do produto);
14.7Procedência (de que lugar vem o produto);
14.8Tratado Internacional.
15Pescador Profissional
15.1Ano do relatório;
15.2Nome do Produto;
15.3Quantidade Pescada;
15.4Unidade de Medida;
15.5Forma de Comercialização;
15.6Estado de Atuação.
16Potencial Poluidor - Emissões Gasosas
16.1Emissões Difusas
16.1.1Pilhas de Estocagem:
16.1.1.1Ano do relatório;
16.1.1.2Número de pilhas de estocagem;
16.1.1.3Tipo de material estocado;
16.1.1.4Média anual da quantidade de material estocado (em

toneladas);
16.1.1.5Porcentagem de sedimentos finos menores que 0,05mm;
16.1.1.6Umidade média do material;
16.1.1.7Tempo médio estocado.
16.1.2Plantação / Vegetação Nativa:
16.1.2.1Ano do relatório;
16.1.2.2Área ocupada por instalações;
16.1.2.3Tipo de Plantação / Reflorestamento;
16.1.2.4Área utilizada em Plantações;
16.1.2.5Número de queimadas no ano referentes à plantação;
16.1.2.6Tipo de vegetação nativa;
16.1.2.7Área ocupada por vegetação nativa;
16.1.2.8Número de queimadas no ano referentes à vegetação nativa.
16.1.3Vias Despavimentadas:
16.1.3.1Ano do relatório;
16.1.3.2Tamanho das vias não pavimentadas no empreendimento;
16.1.3.3Granulometria média do sedimento;
16.1.3.4Freqüência de Irrigação por dia;
16.1.3.5Número de dias em que houve irrigação no ano;
16.1.3.6Quantidade de Tráfego de diferentes tipos de veículos;
16.1.3.7Freqüência de Tráfego de diferentes tipos de veículos.
16.1.4Áreas Descobertas:
16.1.4.1Ano do relatório;
16.1.4.2Tamanho das áreas descobertas, com solo ou rocha expostos;
16.1.4.3Porcentagem de sedimentos finos menores que 0,05mm;
16.1.4.4Umidade média do solo exposto;
16.1.4.5Tempo em que o solo ou rocha ficou descoberto

durante o ano.




