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INSTRUÇÕES TÉCNICAS PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO 

AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS.  

 

Empreendimentos: Shopping, Centers, Centros Comercias e outras 

atividades 

 

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. Identificação do empreendimento e do Técnico ou Empresa que elaborou 

o RAS  

1.1 Nome/ razão social. 

1.2 Endereço. 

1.3 Telefone, Fax, E-mail. 

1.4 Identificação da equipe e/ou responsável técnico com ART. 

2. Caracterização geral do empreendimento/atividade 

O modo de apresentação do projeto deve ser de forma compreensível e de 

conformidade com as normas legais, bem como os parâmetros ambientais 

vigentes, devendo conter: 

2.1. Justificativa do empreendimento de acordo com a demanda de usuários 

a serem atendidos, bem como outros, a exemplo da geração de empregos, e 

demais fatores  

2.1.1 O projeto arquitetônico do empreendimento cotado. 
2.1.2 Mapa de situação do empreendimento com relação ao bairro e a 
cidade, com o sistema viário de acesso. 
2.1.3 Índices urbanísticos previstos a serem adotados de acordo com a 
legislação urbanística em vigor 
2.1.4 A área total do terreno e área total a ser construída. 
2.1.5 As vias de acessibilidade e condições oferecidas para o tráfego. 
(indicação das entradas, saídas, geração de viagens e distribuição no 
sistema viário) 
2.1.6 Fase de projetos – descrição das principais características 
durante as fases de planejamento, implantação e operação de 
empreendimento. 
2.1.7 Sistema de drenagem de áreas pluviais 
2.1.8 Taxa de impermeabilidade do solo (proposta para a ocupação da 
área)  
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2.1.9 Movimentação de terra (previsão de volume), tipos de materiais, 

locais de “bota-fora” e destinação e/ou áreas de empréstimos e aquisição 

de materiais.  

2.1.10 Dados referentes a qualificação e dimensão das áreas a serem 

submetidas a supressão vegetal 

2.1.11 Geração de demanda provocada pelo empreendimento (sistemas 

previstos de abastecimento de água, energia, disposição final de 

efluentes e resíduos sólidos). 

2.1.11 Captação de águas subterrâneas (quando for o caso), apresentar 

planta do poço, análise de água, bem como a outorga da AESA. 

2.1.12 Mão-de-obra utilizada para implantação e operação do 

empreendimento. 

2.1.13 A produção de ruídos, odores e materiais particulados no decorrer 

da                      implantação e operação do empreendimento, quando for 

o caso. 

2.1.14 O cronograma das etapas da obra/empreendimento, quando for o 

caso. 

 

3.0. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

Situação ambiental da área a ser diretamente afetadas; com analise dos meios 

físicos, biótico e socio-econômico, anteriormente a implantação do 

empreendimento. 

Abordagem geral da área do empreendimento, descrevendo dados sobre as 

atividades, quanto ao uso atual e o uso anterior.  

3.1 Meio físico 

3.1.1 Caracterização climática e meteorológica da região. 

3.1.2 Caracterização dos ruídos (em conformidade com o Código Ambiental 

do Município). 

3.1.3 Caracterização dos recursos hídricos – informações sobre a bacia 

hidrográfica e sub-bacia, as quais estão inseridas o empreendimento. 

Identificação dos corpos de água. 

3.1.4 Profundidade do lençol freático, e uso da água no local, montante e a 

jusante, quando for o caso. 

 

3.2. Meio biótico  

3.2.1 Flora – Caracterização da flora existente, descrição e quantificação das 

espécies existentes. 

3.2.2. Fauna – Caracterização da fauna existente, descrição das espécies 

existentes.   

 3.2.3 Descrever a existência de unidades de conservação federais, estaduais 

e municipais na área do projeto, estabelecendo as restrições em decorrência 
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das proximidades das unidades de Conservação e Áreas de Preservação 

Permanentes, (quando for o caso). 

3.2.4 Relatório fotográfico da paisagem natural e urbana antes da implantação 

do empreendimento 

 

3.3.  Meio antrópico  

3.3.1 Diagnostico das áreas de influencia (A.I.) 

3.3.2 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.    

3.3.3 Qualidade do ar – informações sobre a emissão de odores e materiais 

particulados na atmosfera. 

3.3.4 Aspectos geomorfológicos, geológicos e pedológicos; 

3.3.5 Informar a declividade da área.  

3.3.6 Condições geotécnicas do solo, (apresentar ensaios geotécnicos, 

quando for o caso.) 

3.3.7 A Susceptibilidade da área afetada as inundações, erosões, 

escorregamentos, recalque e outros. 

3.3.8 Nos casos de terrenos alagadiços ou sujeitos a inundações, apresentar 

Planta para avaliação técnica de órgão competente. 

 

3.4.  Meio sócio-econômico  

 Descrição da contratação da mão de obra, aumento populacional, e outros 

aspectos econômicos. 

3.4.1 Diagnóstico das áreas diretamente afetadas: Descrição das áreas 

sujeitas aos impactos diretos da instalação e operação do empreendimento, 

ou seja, as áreas do empreendimento e as áreas adjacentes. 

3.4.2 Abrangência no comércio, serviços públicos de saúde, educação e 

outros. 

3.4.3 Caracterização do sistema de transporte tais como: ofertas de 

transporte (público e de carga). Demanda atual e a ser gerada (produção de 

viagens), e outros tipos de transportes existentes. 

3.4.4 Caracterização dos equipamentos públicos urbanos de drenagem 

pluvial, abastecimento d’água, esgoto, energia, telefonia e limpeza pública 

(descrição e dimensionamento do acréscimo decorrente do adensamento 

populacional). 

3.4.5 Valorização imobiliária (Avaliação dos imóveis da região). 
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4.0  DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Quadro demonstrativo com os usos e áreas do empreendimento, tais como: área 

permeável (piso), área do terreno, área de construção, área de estacionamento, 

área do sistema viário interno de circulação, área verde (vegetada). 

USO ÁREA PORCENTAGEM 

   

 

5.0 PROGNOSTICO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE CONTROLE 

5.1 Impactos negativos na fase de implantação e operação do 

empreendimento. 

 

Propor medidas mitigadoras e/ou compensatória para cada impacto ambiental 

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

as medidas propostas, deverão ser caracterizados os impactos sobre: 

5.1.1 Ruídos e vibrações 

5.1.2 Poluições atmosféricas 

5.1.3 Movimentação de terra 

5.1.4 Permeabilidade 

5.1.5 Supressão de vegetação 

5.1.6 Ventilação e iluminação 

5.1.7 Uso e ocupação do solo paisagem urbana  

5.1.8 Serviços públicos (saúde lazer, cultura e similares) 

5.1.9 Infraestrutura pública 

5.1.10 Mobilidade urbana (estrutura de transporte, trânsito e circulação 

viária ) 

5.1.11 Segurança Pública 

5.1.12 Valorização imobiliária 

 

5.2 Impactos positivos  

Habitação, geração de emprego e renda, arrecadação de impostos, demanda 

de produtos e serviços ligados a construção civil; Produtos e serviços ligados 

ao empreendimento, vigilância, equipamentos de segurança e outras 

necessidades que venham surgir no decorrer da obra. 

 

6.0 PLANO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO 

6.1  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. 


