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ENTREGA DO RELATÓRIO DO PROTOCOLO DE MONTREAL PARA O 
IBAMA 

 
 
As empresas que compram substâncias listadas no Protocolo de Montreal devem entregar o Relatório do 

Protocolo de Montreal para o IBAMA conjuntamente como Relatório de Atividades RAPP. O prazo regular 

para preenchimento e entrega é até 31 de março a ser feito eletronicamente na área de login de serviços 

do site do IBAMA. Os dados a serem preenchidos devem ser referentes a compra, importação, comércio e 

utilização de substâncias responsáveis pela destruição da camada de Ozônio no período de 1° de janeiro a 

31 de dezembro do ano anterior. 

O Protocolo de Montreal é um tratado internacional que visa proteger a camada de Ozônio por meio da 

eliminação da produção e do consumo das substâncias responsáveis por sua destruição (SDO). O acordo é 

consequência da Convenção de Viena para Proteção da Camada de Ozônio; o Brasil é um dos países 

signatários. 

A Convenção de Viena e o Protocolo de Montreal foram promulgados pela publicação do Decreto nº 

99.280/90. 

A equipe da DSK Consultoria Ambiental, empresa consultora do SIMESPI para assuntos de Meio Ambiente 

e Resíduos se coloca à disposição das empresas associadas para auxílio no preenchimento e entrega do 

relatório do Protocolo de Montreal e demais esclarecimentos que se fizerem necessários pelo e-mail 

contato@dskambiental.com.br ou agendamento através do SIMESPI no telefone (19) 3417-8600. 
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