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PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
 

Relatório de avaliação de desempenho ambiental – RADA 
                                                                                                    Atividades de antenas de telecomunicações       

 
 

 
 

 
 
2 – IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Nome: 
 

Atividade: 
 

Código cnae:  

Endereço (Rua, Av.; nº): 
 

Município: 
 

Distrito: CEP.: 

Telefone: (   )                
           

Fax: (   ) correio eletrônico: 

Localização do empreendimento: 
 

Coordenadas geográficas (latitude/longitude) Coordenadas geográficas (X,Y) 

L G: M: S: X: Y: 

N G: M: S: Fonte: Ano: 

 
Bacia Hidrográfica: _________________________________________________ 
 
Sub-bacia hidrográfica: ______________________________________________ 
 
Curso d’água mais próximo:__________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

 
TERMO DE REFERENCIA PARA RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

AMBIENTAL – RADA 
 

ATIVIDADES DE ANTENAS DE TELECOMUNICAÇÕES  
 
 

 
1 – IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

 
Razão social: 
 

Nome comercial: 
 

CNPJ (CGC/MF nº): 
 

Inscrição Estadual: 

Endereço para correspondência (Rua, Av. Rod., BR; nº; compl.): 
 
 

Município: Distrito: CEP: 

Caixa Postal: Endereço eletrônico: 

Telefone: (   ) Fax: (   ) 
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3 – LICENCIAMENTO AMBIENTAL (listar todas as Licenças de Operação já concedidas ao empreendimento) 

 
Processo 
PA/SEMA/Nº 

Número do 
Certificado de LO 

Objeto do licenciamento 
 

Data de concessão Validade 

Data de início de funcionamento da atividade no local: 
 

 
4 – IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS – Anexo A 

Responsável legal pelo empreendimento 
Nome: 
Cargo: 

Formação profissional: N.º de registro: 

Telefone: Fax: 

Endereço eletrônico: 

Responsável técnico pelo empreendimento 
Nome: 
Cargo: 

Formação profissional: N.º de registro: 

Telefone: Fax: 

Endereço eletrônico: 

Responsável pela área ambiental do empreendimento (quando houver): 
Nome: 
Cargo: 

Formação profissional N.º de registro: 

Telefone: Fax: 

Endereço eletrônico: 

Responsável técnico pela elaboração do RADA 
Nome: 
N.º da ART (apresentar cópia no Anexo A): 

Formação profissional N.º de registro: 

Telefone: Fax: 

Endereço eletrônico: 

 
Equipe técnica de elaboração do RADA 

Nome Formação profissional N.º de Registro N.º ART  
(apresentar cópia no 

Anexo A) 

Assinaturas    

 
5 – ATUALIZAÇÃO DE DADOS – Anexo B 

 
5.1 Regime de Operação (horas/ dia e dia/ semana) 

 
5.2 Área do empreendimento (em m2): 

Área total do terreno 
 

Área útil declarada na LO Área útil atual Área construída atual 

 
5.3 Ampliação/modificação do empreendimento 

 
a) Houve ampliação da capacidade produtiva ou modificações de processos 
durante o período de validade da LO ?  

SIM 
 

NÃO 

 
b) Caso positivo, apresentar no Anexo B uma descrição da ampliação/modificação ocorrida, 
enfatizando os aspectos ambientais inerentes. 
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5.4 Descrição dos Parâmetros radiométricos e possíveis risco a saúde. 

 
5.5 Planta de localização e lay out: 
a) Apresentar, como Anexo B, planta de localização do empreendimento, em escala adequada, 
destacando: 
 

 os limites do empreendimento, tipo de ocupação no entorno e vias de acesso, com alcance mínimo 
igual à área de influência direta do empreendimento; 

 a área de risco definida no estudo de análise de riscos de acidentes, caso tenha sido efetuado pelo 
empreendedor, prevalecendo, para essa finalidade, a área que for maior (caso seja conveniente, 
poderá ser apresentado em planta separada, na mesma escala). 

 
 
 
5.6 Parâmetro representativo da atividade produtiva (Cobertura da Antena) 

 
Informar o parâmetro que melhor representa o desempenho da atividade produtiva do 
empreendimento. (máximo 5 linhas, fonte 10, espaçamento simples) 

 
 
 
5.7 Utilidades  

 
5.7.1 Energia Elétrica 

Concessionária: Demanda contratada (kw): Consumo médio mensal (kw):  

 
 
6 – ASPECTOS AMBIENTAIS  

 
6.1 Emissões atmosféricas 

Emissão Origem Vazão (Nm3/h) 
Sistema de 

controle 
Ponto de 

lançamento 

  Máxima Média   

 
 
6.2 Resíduos sólidos 

Resíduo Origem Geração (kg/dia) 
Classificação 
NBR10.004 

Destino (**) 

  Máxima Média   
(**) Aplicação no solo, aterro controlado, aterro sanitário, aterro industrial, compostagem, co-
processamento, doação (especificar fim), incineração, land farming, reciclagem, reutilização, uso como 
combustível, outros (especificar). 

 

 
6.4 Ruídos  

Ponto de geração 
(equipamento, processo, etc.)  

Nível máximo de 
emissão detectado(dB) Data da 

medição 
Ação de controle adotada 

(caso aplicável) 
No ponto 

Na divisa 
da empresa 

 
 
7 – GERENCIAMENTO DE RISCOS – Anexo G 
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O empreendimento possui registro das situações de emergência ocorridas, com conseqüências 
para o meio ambiente? 
(     ) NÃO 
 
(     ) SIM. responder os itens 8.1 e 8.2. 
 

 
7.1 Histórico 
Apresentar, no Anexo G, um relato de todas as situações de emergência, que tenham 
repercutido externamente ao empreendimento sobre os meios físico, biológico ou antrópico, 
contendo as seguintes informações: 
 descrição da ocorrência e da(s) unidade(s) afetada(s); 
 causas apuradas; 
 forma e tempo para detecção da ocorrência; 
 duração da ocorrência; 
 tempo de interrupção da operação da(s) unidade(s) afetada(s); 
 instituições informadas sobre a ocorrência; 
 descrição geral da(s) área(s) afetada(s); 
 identificação e quantificação dos danos ambientais causados; 
 procedimentos adotados para anular as causas da ocorrência; 
 procedimentos adotados para neutralizar ou atenuar os impactos sobre os meios físico, 

biológico ou antrópico; 
 destinação dos materiais de rescaldo e resíduos coletados na(s) área(s) afetada(s); 
 em caso de reincidência, especificar a(s) data(s) da(s) ocorrência(s) anteriormente 

registrada(s). 
 Ouve reclamação da vizinhança ou ocorrência sobre queda de materiais advindo da Antena 

ou manutenções efetuadas? 
 

 
7.2 Avaliação das medidas implementadas  
Apresentar, no Anexo G, uma avaliação sobre o desempenho da empresa na detecção e 
correção das situações de emergência relatadas anteriormente, bem como na identificação e 
mitigação dos impactos ambientais decorrentes. Se aplicável, destacar a sistematização de 
medidas preventivas e/ou planos de contingência estabelecidos em função dessas ocorrências. 
 

 
 

8 – MEDIDAS DE MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO AMBIENTAL – ANEXO I 

O empreendimento possui programas ou projetos voltados à melhoria do desempenho ambiental 
da atividade? 
(     ) NÃO 
 
(     ) SIM. Descrever em linhas gerais, no Anexo I, os projetos e programas estabelecidos ou em   
        andamento visando à melhoria contínua do desempenho ambiental global do   
        empreendimento, tais como:  

 Implantação do sistema de gestão ambiental – SGA, segundo a NBR ISO 14.001 ou 
outras normas similares; 

 Obtenção de certificação ambiental; 

 Adesão a códigos setoriais visando à melhoria da qualidade dos produtos, processos, 
qualidade ambiental, etc; 

 Desenvolvimento de estudo de Análise do Ciclo de Vida de matérias-primas e produtos; 

 Definição e implementação de indicadores de desempenho ambiental; 

 Implementação de programas de educação ambiental; 

 Implementação de programas de conservação ambiental, etc. 
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9 – INVESTIMENTOS NA ÁREA AMBIENTAL – Anexo K 

 
O empreendimento possui registro dos investimentos já realizados na área ambiental? 
 
(     ) NÃO 
 
(     ) SIM. Apresentar, no Anexo K,  dados consolidados de investimentos de capital e custeio  
        em meio ambiente nas áreas de controle da poluição hídrica, atmosférica e do solo,  
        gerenciamento de resíduos, gerenciamento de riscos e administração de meio ambiente,  
        nos últimos 4 anos, em valores atualizados. Apresentar, de forma consolidada,  a análise  
        custo x benefício dos investimentos na área ambiental. 
 

 
 

10 – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES DA LO 

Preencher a tabela abaixo incluindo a descrição das condicionantes estabelecidas na(s) 
licença(s) de operação anterior(es) e as datas reais de prorrogação e de cumprimento de cada 
uma delas, descrevendo sucintamente as justificativas, quando aplicável. (Máximo 3 linhas, fonte 

arial 10). 

Condicionante 
Prazo definido 

na LO 
Prorrogação Cumprimento Justificativa 

 
 

    

 
11 – AVALIAÇÃO FINAL E PROPOSTAS – Anexo L 

 
Com base em todas as informações contidas no RADA, apresentar no Anexo L a avaliação do 
desempenho ambiental geral do empreendimento, considerando também o cumprimento das 
condicionantes da LO, e a proposição de medidas para melhoria ambiental da organização. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


