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TERMO DE REFERÊNCIA PARA RELATÓRIO DE 
MONITORAMENTO DE EFLUENTES - RME 

 
O Relatório de Monitoramento de Efluentes deverá ser desenvolvido em consonância com este 
termo de referência, devendo ser observado o conteúdo mínimo estabelecido abaixo. 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 
 
1.1. Nome/Razão social; 
1.2. CPF/CNPJ; 
1.3. Endereço completo (Quadra, Rua, Av. Rodovia, Lote, Bairro, Complemento, CEP, Município); 
1.4. Telefone para contato; 
1.5. E-mail; 
1.6. Atividade realizada pelo empreendimento; 
1.7. Responsável legal pelo empreendimento. 

 
2. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 
2.1. Nome; 
2.2. Formação profissional; 
2.3. N° de registro no conselho de classe; 
2.4. Endereço; 
2.5. Telefone; 
2.6. E-mail; 
 
3. IDENTIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE: 
 
3.1. Nome/Razão social; 
3.2. CPF/CNPJ; 
3.3. Endereço completo (Quadra, Rua, Lote, Bairro, Complemento, CEP, Município, UF); 
3.4. Telefone para contato; 
3.5. E-mail; 
 
4. OBJETIVO 
 
Apresentar objetivos e requisitos legais pertinentes a análise realizada. 
 
5. METODOLOGIA DE COLETA 
 
Descrever a metodologia e equipamentos utilizados para a coleta do efluente, especificando o 
responsável pela coleta, quantidade amostrada, número de amostras, data e horário, com relatório 
fotográfico (mínimo seis fotos), contemplando todo o processo de amostragem. 
 
6. RESULTADOS 

 
Após a execução das etapas anteriores, deverão ser apresentados os resultados, em gráficos, 
comparando-os com as normas ambientais vigentes. 
 
7. CONCLUSÕES 
 
Deverá ser apresentada conclusão concisa sobre a qualidade do efluente, baseado nos resultados 
obtidos nas amostragens realizadas. Apresentar justificativas técnicas para parâmetros que não 
atendam as normas ambientais vigentes, bem como proposta de melhoria do sistema de tratamento, 
quando necessário. Deverão ainda ser apresentadas recomendações acerca das próximas etapas 
de monitoramento e de novas amostragens, se for o caso. 
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8. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 
Declaro-me ciente de que está sob minha responsabilidade, as informações apresentadas junto a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Verde, assumindo inteira responsabilidade pela 
coleta e envio das amostras, pelas informações prestadas e pela autenticidade das cópias dos 
documentos entregues, comprometendo-me a comunicar a ocorrência de fatos supervenientes. 
 
Fico ciente através deste documento que a falsidade dessa declaração além de configurar crime 
previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, ainda remete responsabilidade civil e 
administrativa. 
 
Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelas declarações prestadas, firma-se o 
presente. 
 

Local e data 
 

____________________________ 
Assinatura do Responsável Técnico 

 
 

9. ANEXOS 
 
É obrigatória a apresentação dos seguintes itens no Relatório de Monitoramento de Efluentes: 
 
9.1 Laudos analíticos laboratoriais dos resultados obtidos para as amostras coletadas; 
 
9.2 Ficha de recebimento de amostras (check list) emitida pelo laboratório no ato do recebimento 
das amostras, devidamente preenchida e assinada; 

 
9.3 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) pela elaboração do Relatório de Monitoramento 
de Efluentes. 


