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INSTRUÇÕES TÉCNICAS PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO 

AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA, 

URBANIZAÇÃO, SISTEMA VIÁRIO E OUTROS 

 

O RAS tem a finalidade de proporcionar elementos para análise da 

viabilidade ambiental de empreendimentos ou atividades potencial ou 

efetivamente poluidoras ou causadoras de degradação do meio ambiente. 

Deverá conter, dentre outras, informações relativas a caracterização ao 

diagnóstico ambiental da região de inserção do empreendimento, sua 

caracterização, a identificação dos impactos ambientais e das medidas de 

controle de mitigação e de compensação. 

DADOS: 

1.0. Apresentação 

2.0. Identificação do empreendimento e do Técnico ou Empresa que 

elaborou o RAS  

2.1. Nome/ razão social 

2.2. Endereço 

2.3. Telefone, Fax, E-mail 

2.4. Identificação do responsável técnico 

 

3.0. Caracterização geral do empreendimento/atividade 

A forma de apresentação do projeto deve ser compreensível e de conformidade 

com as normas legais, bem como com os parâmetros ambientais vigentes, 

devendo conter: 

3.1. Justificativa do empreendimento de acordo com a demanda 

de usuários a serem atendidos, bem como outros, a exemplo da 

geração de empregos. 

3.1.1. O anteprojeto ou projeto urbanístico do empreendimento. 

3.1.2. A área total do terreno e área total a ser construída. 

3.1.3. As vias de acessibilidade e condições oferecidas para o 

tráfego. 
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3.1.4. Fase de projetos – descrição das principais 

características durante as fases de planejamento, 

implantação e operação de empreendimento. 

3.1.5. Escoamento de áreas pluviais 

3.1.6. Informações e critérios adotados conforme a legislação 

específica para os procedimentos da gestão dos resíduos 

da construção civil 

 

3.1.7. Mão-de-obra utilizada para implantação e operação do 

empreendimento. 

3.1.8. A produção de ruídos, odores e materiais particulados no 

decorrer da implantação e operação do empreendimento, 

quando for o caso. 

3.1.9. O cronograma das etapas da obra/empreendimento, 

quando for o caso. 

4.0. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

- Situação ambiental da área a ser diretamente afetada; com análise dos meios 

físicos, biótico e socioeconômico, anteriormente a implantação do 

empreendimento. 

- Abordagem geral da área do empreendimento, descrevendo dados sobre as 

atividades, quanto ao uso atual e o uso anterior.  

Nos casos em que a área tenha sido utilizada para uso industrial informar por 

meio de fotografias e outras fontes técnicas atualizadas. 

4.1. Meio físico 

4.1.1. Caracterização climática e meteorológica da região. 

4.1.2. Caracterização dos ruídos (de conformidade com o 

Código Ambiental do Município). 

4.2. Meio biótico  

4.2.1. Flora – Caracterização e quantificação das espécies a 

serem suprimidas: identificação das árvores, medição de 

altura e DAP (diâmetro na altura do peito), classificação 
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(exóticas ou nativas), estado d conservação (ameaçadas 

ou não), planta com localização dos exemplares arbóreos. 

4.2.2. Fauna – Caracterização da fauna existente, descrição das 

espécies existentes.   

4.3. Meio antrópico  

4.3.1. Diagnostico das áreas de influência (A.I.) 

4.3.2. Aspectos históricos – citar o breve histórico da área, bem 

como, sua evolução ao longo dos anos. Na existência de 

Patrimônio Histórico, Arquitetônico, Paisagístico e/ou Artísticos, 

descrevê-los, anexando fotografias.    

4.4. Meio sócio-econômico  

4.4.1. Diagnóstico das áreas afetadas  

- Descrição das áreas sujeitas aos impactos diretos da operação, ou 

seja, as áreas da atividade e as áreas adjacentes. 

Abrangência no comércio, serviços públicos de saúde, educação e 

outros. 

. 

5.0. PROGNÓSTICO DE MEDIDAS PARA PROGRAMA DE 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Estabelecer diálogo com a população mantendo-a informada sobre o 

empreendimento apresentado e a importância do mesmo, objetivando 

reduzir a expectativa da população em relação ao empreendimento.  

 5.1. IMPACTOS NEGATIVOS NA FASE DE 

IMPLANTAÇÃO/EXECUÇÃO DO SERVIÇO DAS ATIVIDADES. 

- Propor medidas mitigadoras e/ou compensatórias para cada impacto 

ambiental previsto e apresentar quadro – síntese, fazendo a relação de cada 

impacto com as medidas propostas, cronograma e responsável pela execução. 

5.1.1. Tráfego 

5.1.2. Movimentação de terra 

5.1.3. Supressão vegetal- projeto de plantio e transplante com indicação 

na planta das áreas que serão recompostas e transplantadas. 
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5.1.4. Área de “bota-fora” 

5.2. IMPACTOS NEGATIVOS NA FASE DE OCUPAÇÃO/OPERAÇÃO DO 

EMPREENDIMENTO. 

5.2.1. Poluentes atmosféricos 

5.2.2. Ruídos 

5.3. IMPACTOS POSITIVOS NA FASE DE IMPLANTAÇÃO/EXECUÇÃO DAS 

ATIVIDADES 

5.3.1. Melhoria nos transportes coletivos e trânsito de veículos (descrever 

dados técnicos operacionais) 

6.0. MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 

- Descrição das melhorias na paisagem local, reabilitação e recuperação 

paisagística e outros, tais como paradas de transporte coletivo, segurança e 

conforto. 

7.0. PLANO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO  

7.1. Avaliação e manutenção dos espécimes vegetais conjuntamente com 

técnicos da SESUMA. 

7.2. Avaliação e monitoramento da qualidade do ar atmosférico. 

7.3. Avaliação do cumprimento das medidas mitigadoras e compensatórias. 

- Elaborar relatórios fotográficos que serão apresentados, periodicamente aos 

setores competentes para comprovação da implantação de tais medidas 

mitigadoras e compensatórias. 

8.0. REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS  

 


