
 
TR RADA 

 

Termo de refêrencia para elaboracão de Relatório de Avaliação do Desempenho 

Ambiental. 

 

O RADA visa à avaliação do desempenho ambiental das medidas mitigadoras  

propostas no estudo ambiental e implantadas no empreendimento, bem como das 

condicionantes estabelecidas nas licenças ambientais. 

 

Este TR é um direcionamento para elaboração do RADA, no entanto cada situação 

deverá levar em consideração as medidas ambientais estabelecidas nos estudos 

ambientais que subsidiram as Licença Ambientais vigentes assim como suas respectivas 

condicionantes. 

 

Deve conter no mínimo as seguintes informações: 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

 Nome/Razão social; 

 CPF/CNPJ; 

 Inscrição municipal ou RG; 

 Endereço completo (Quadra, Rua, Av. Rodovia, Lote, Bairro, Complemento, 

CEP, Município, UF); 

 Telefone para contato; 

 E-mail; 

2. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO 

RADA 

 Nome/Razão social; 

 CPF/CNPJ; 

 Inscrição municipal ou RG; 

 Registro profissional; 

 Endereço completo para correspondências; 

 Telefone; 

 E-mail. 

3. DADOS DA LICENÇA AMBIENTAL VIGENTE 

Apresentar dados referentes ao número da Licença, Órgão expedidor, características da 

licença, data de vencimento e todas as informações que se fizerem necessárias sobre a 

licença. 

4. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Apresentar comparativo das características estruturais e operacionais do 

empreendimento na época em que recebeu a LO vigente e a situação atual.  

Necessário identificar, principalmente, as modificações realizadas ao longo da vigência 

da LO, caso existam. 

5. DESEMPENHO DO SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL 

Orientação geral: Com base nos estudos ambientais que subsidiaram o licenciamento 

vigente (PA ou RCA/PCA) deverá ser realizada uma avaliação do desenvolvimento das 



 
medidas ambientais e condicionante executadas durante o funcionamento do 

empreendimento.  

A avaliação deverá ser feita mediante descrição detalhada das ações executadas com 

relatório fotográfico das execuções, apresentação em tabelas, quando se fizer 

necessário, do controle por exemplo de descartes de resíduos, análises ou qualquer outra 

medida realizada periodicamente. Os dados expostos nas tabelas deverão ser 

comprovados mediante apresentação, em anexo, de recibos, comprovantes, notas fiscais 

ou qualquer outro documento válido que certifique a veracidade das informações.  

As medidas propostas no estudo e as condicionantes não executadas na prática devem 

ser identificadas, justificadas quando possível, e quando não possível justificar é 

necessário apresentar proposta de com readequações para o atendimento completo de 

todas as medidas e condicionantes. 

Pode ser feito mediante listagem dos aspectos/impactos ambientais identificados no 

estudo ambiental que deu subsídio à Licença Ambiental em vigência. Para cada 

aspecto/impacto listado deve ser mostrado a execução das ações conforme orientado 

acima. 

Caso seja identificado algum impacto ambiental decorrente da operação do 

empreendimento que não tenha sido diagnosticado no estudo ambiental que subsidiou a 

emissão da licença vigente, é necessário apresentar identificação e avaliação ambiental 

do impacto, assim como a proposição de medidas mitigadoras e/ou compensatórias, 

com respectivo cronograma de implantação para o mesmo; 

 

6. OUTROS 

 

• Informar, caso exista, os autos de infração lavrados contra o empreendimento, 

no período de validade da licença em análise ou anteriormente, caracterizando as 

referidas infrações e a penalidade aplicada; 

• Informar sobre quaisquer documentos que julgar pertinente para a vida 

ambiental do empreendimento. 

 

7. CONCLUSÃO 

Apresentar uma avaliação conclusiva do desempenho ambiental do empreendimento, 

identificando eventuais melhorias no nível de qualidade ambiental da área de influência 

do empreendimento, em decorrência da adoção das medidas e/ou programas de gestão 

ambiental adotados pelo empreendedor. 

8. ANEXOS 

Inserir anexos que julgar pertinente para a análise da implantação e operação do 

empreendimento, bem como relatório fotográfico. 

 

9.  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Descrever as referências bibliográficas utilizadas no RADA. 


