RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E
MONITORAMENTO AMBIENTAL – RAMA
 DADOS DO RESPONSÁVEL:
a) CPF: ______.______.______-____
b) Nome: ________________________________________________________________________
c) Cargo: ________________________________________________________________________
 DADOS DO EMPREENDEDOR:
a) Razão Social/Nome: _____________________________________________________________
b) CNPJ/CPF: ____________________________________________________________________
c) E-mail: _______________________________________________________________________
d) Endereço: _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e) Telefone: (____) __________-________ / (____) __________-________
 DADOS DO EMPREENDIMENTO:
a) Empreendimento: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b) Endereço: _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
c) N° da Licença: ___________________________

d) Data de Emissão: _____/_____/________

e) Tipo de Licença: ________________________________________________________________
f) Atividade: _____________________________________________________________________
 PERÍODO DE ABRANGÊNCIA:
Data Inicial (mês/ano): ___________________

Data Final (mês/ano): _________________

_________________________________________________________________________
Assinatura do Responsável
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MODELO EXCLUSIVO PARA:
LO, RENLO ou REGLO
1. Houve paralisação do empreendimento/atividade no Período de Abrangência?
( ) Sim ( ) Não
1.1.Caso SIM, ficou paralisado por quantos meses?
( ) Entre 1 e 6 meses.
( ) Entre 6 e 11 meses.
( ) Durante 12 meses. Justifique: ________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
2. O empreendimento possuiu condicionante de Automonitoramento?
( ) Sim ( ) Não
2.1. Caso SIM, informe os Nº de Processos (SPU) entregues no período de abrangência do RAMA:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. O empreendimento possuiu a mesma ESTRUTURA FÍSICA, PORTE, EQUIPAMENTOS
e/ou MAQUINÁRIOS (ex: Potência, capacidade instalada e capacidade efetiva) apresentados
durante o processo de licenciamento através do memorial descritivo, estudo e/ou similar?
( ) Sim ( ) Não
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3.1. Caso NÃO, descreva as alterações e/ou ampliações:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. Houve algum impacto ambiental fortuito “naturais e/ou antrópicos” (ex: uma forte chuva
pode ocasionar o rompimento dos diques ou “paredes” dos viveiros)?
( ) Sim ( ) Não
4.1. Caso SIM, descreva os eventos, bem como as medidas mitigadoras adotadas:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5. O empreendimento fez captação em recursos hídricos?
( ) Sim ( ) Não
5.1. Caso SIM, qual(is) a(s) fonte(s) de abastecimento de água do empreendimento?
( ) Rede Pública
( ) Poço ou Cacimba
( ) Rio, Lagoa ou Açude
( ) Outros. Especifique: _______________________________________________________
5.2. Caso SIM, o empreendimento possuiu outorga do uso de água?
( ) Não
( ) Sim

a) Informe o número: ________________________________________________
b) Prazo de validade: ________________________________________________
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5.3. Caso SIM, qual a média diária de consumo e em que unidade de medida? ________________
5.4. Caso SIM, fez reuso?
( ) Não
( ) Sim

a) Informe o percentual: ____________________________________________%
b) Informe a destinação do rejeito: _____________________________________
c) Descreva o processo de reuso: ______________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

6. O empreendimento realizou extração de recurso mineral?
( ) Sim ( ) Não
6.1. Caso SIM, extraiu qual(is) recurso(s) mineiral(is)?
( ) Areia

Quantidade e em qual Unidade de Medida: _________________

( ) Argila

Quantidade e em qual Unidade de Medida: _________________

( ) Rocha Ornamental

Quantidade e em qual Unidade de Medida: _________________

( ) Água Mineral

Quantidade e em qual Unidade de Medida: _________________

( ) Calcário/Magnesita

Quantidade e em qual Unidade de Medida: _________________

( ) Outros

Especifique: _________________________________________

7. O empreendimento utilizou recurso mineral?
( ) Sim ( ) Não
7.1. Caso SIM, utilizou qual(is) recurso(s) mineiral(is)?
( ) Areia
a) Quantidade e em qual Unidade de Medida: ___________________________________
b) CNPJ(s) do Fornecedor: __________________________________________________
( ) Argila
a) Quantidade e em qual Unidade de Medida: ___________________________________
b) CNPJ(s) do Fornecedor: __________________________________________________
( ) Rocha Ornamental
a) Quantidade e em qual Unidade de Medida: ___________________________________
b) CNPJ(s) do Fornecedor: __________________________________________________
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( ) Água Mineral
a) Quantidade e em qual Unidade de Medida: ___________________________________
b) CNPJ(s) do Fornecedor: __________________________________________________
( ) Calcário/Magnesita
a) Quantidade e em qual Unidade de Medida: ___________________________________
b) CNPJ(s) do Fornecedor: __________________________________________________
( ) Carvão Mineral
a) Quantidade e em qual Unidade de Medida: ___________________________________
b) CNPJ(s) do Fornecedor: __________________________________________________
( ) Outros. Especifique: _______________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
8. O empreendimento extraiu/beneficiou/produziu matéria-prima florestal?
( ) Sim ( ) Não
8.1. Caso SIM, extraiu/beneficiou/produziu qual(is) matéria(s)-prima(s) florestal(is)?
( ) Madeira serrada

Quantidade e em qual Unidade de Medida: _____________________

( ) Madeira em tora

Quantidade e em qual Unidade de Medida: ____________________

( ) Lenha

Quantidade e em qual Unidade de Medida: _____________________

( ) Carvão

Quantidade e em qual Unidade de Medida: ____________________

( ) Estaca

Quantidade e em qual Unidade de Medida: ____________________

( ) Outros

Especifique: ______________________________________________

9. O empreendimento utilizou recurso florestal?
( ) Sim ( ) Não
9.1. Caso SIM, utilizou qual(is) recurso(s) florestal(is)?
( ) Madeira serrada

Quantidade e em qual Unidade de Medida: ______________________

( ) Madeira em tora

Quantidade e em qual Unidade de Medida: _____________________

( ) Lenha

Quantidade e em qual Unidade de Medida: _____________________

( ) Carvão

Quantidade e em qual Unidade de Medida: ____________________

( ) Estaca

Quantidade e em qual Unidade de Medida: ____________________

( ) Poda

Quantidade e em qual Unidade de Medida: ____________________

( ) Outros

Especifique: _____________________________________________
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9.2. Caso SIM, houve conversão de matéria-prima florestal no processo produtivo?
( ) Não
( ) Sim

Informe o índice de conversão na transformação (ex..: lenha/telha e lenha/carvão):
__________________________________________________________________

9.3. Caso SIM, produção anual/unidade:
( ) Não se aplica.
( ) Tijolo

Quantidade e em qual Unidade de Medida: _______________________

( ) Telha

Quantidade e em qual Unidade de Medida: _______________________

( ) Outros

Especifique: _______________________________________________

10. O empreendimento utilizou no processo produtivo Matérias-Primas, Produtos Auxiliares
e/ou Insumos?
( ) Sim ( ) Não
10.1. Caso SIM, informe Matérias-Primas, Produtos Auxiliares e/ou Insumos utilizados:
Descrição

Quantidade e em qual Unidade de Medida

11. O empreendimento gerou efluente líquido?
( ) Sim ( ) Não
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11.1. Caso SIM, gerou Efluente Sanitário?
( ) Não
( ) Sim a) Vazão m³/mês: ___________________________________________________
b) Qual destinação final do efluente? ____________________________________
c) Possui tratamento? ( ) Não
( ) Sim Qual o tipo de tratamento (ex: Fossa séptica, Fossa séptica com sumidouro ou vala de infiltração,
Estação de Tratamento de Efluente ETE, etc)?
________________________________________
________________________________________
11.2. Caso SIM, gerou Efluente Industrial?
( ) Não
( ) Sim a) Vazão m³/mês: ___________________________________________________
b) Qual destinação final do efluente? ____________________________________
c) Possui tratamento? ( ) Não
( ) Sim Qual o tipo de tratamento (ex: Fossa séptica, Fossa séptica com sumidouro ou vala de infiltração,
Estação de Tratamento de Efluente – ETE, etc)?
________________________________________
________________________________________
11.3. Caso SIM, gerou Efluente Especial (ex: estabelecimento de saúde, cemitérios ou aterros sanitários)?
( ) Não
( ) Sim a) Vazão m³/mês: ___________________________________________________
b) Qual destinação final do efluente? ____________________________________
c) Possui tratamento? ( ) Não
( ) Sim Qual o tipo de tratamento (ex: Fossa séptica, Fossa séptica com sumidouro ou vala de infiltração,
Estação de Tratamento de Efluente ETE, etc)?
________________________________________
________________________________________
11.4. Outros. Especifique: _________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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12. Houve emissões atmosféricas no empreendimento durante a execução das atividades?
( ) Sim ( ) Não
12.1. Caso SIM, o empreendimento possuiu/possui Equipamentos de Controle das emissões atmosféricas?
( ) Não
( ) Sim Especifique: _______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
13. Houve geração de radiações eletromagnéticas durante a execução das atividades?
( ) Sim ( ) Não
13.1. Caso SIM, o empreendimento atendeu/atende aos limites estabelecidos pela Agência Nacional
de Telecomunicações (ANATEL), por meio da Resolução Nº 303 de 02 de julho de 2002, conforme
laudo radiométrico apresentado durante o processo de licenciamento?
( ) Sim
( ) Não Especifique as desconformidades e as providências adotadas para adequação:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

14. Houve geração de ruídos acima do permitido durante a execução das atividades?
( ) Sim ( ) Não
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14.1 Caso SIM, quais as medidas adotadas para adequação?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
14.2. Caso SIM, o empreendimento possui equipamento para medições de ruídos?
( ) Não
( ) Sim

Informe o Nº do certificado atualizado: ________________________________

15. Houve geração de resíduos sólidos?
( ) Sim ( ) Não
15.1. Caso SIM, Especifique:
Tipo de Resíduo

Classe

Quantidade
Mensal (kg)

Destinação Final

9

16. Informações Adicionais (Ex. 1: o interessado poderá descrever trabalhos relevantes na área
ambiental. Ex. 2: o interessado gostaria de expor uma situação que não foi contemplada nos itens
anteriores).
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
17. Documentos a serem anexados:
17.1. Tipificar planos e programas apresentados como por exemplo: projeto de recuperação de área
degradada, programa de educação ambiental, etc. (Obs.: o interessado NÃO deve anexar novamente
os planos e programas).
17.2. Documentação que evidencia a execução do cronograma apresentado nos Programas e Planos
de Controle e Monitoramento Ambiental constantes nos estudos, no período de abrangência do
RAMA.
17.3. Fotos ou documentos com relevância ambiental.
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