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INSTRUÇÕES TÉCNICAS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO 

DE VIZINHANÇA 
 
Considerando os impactos dos empreendimentos urbanísticos 

sobre a área urbana e a exigibilidade nos termos do Estatuto da Cidade (Lei 
Federal nº 10.527 de 10 de junho de 2001), do Plano Diretor do Município (Lei 
complementar 003 de 09 de outubro de 2006) e do Código Municipal de Defesa 
do Meio Ambiente (Lei complementar 042 de setembro de 2009), este órgão 
define as instruções e critérios técnicos básicos para a elaboração do Estudo e 
Relatório de Impacto de Vizinhança (E.I.V) que deverá preceder à licença 
urbanística e à licença ambiental. Toda documentação que integra o estudo 
deverá estar à disposição na SESUMA, para análise e consulta de qualquer 
cidadão. Caso haja manifestação da sociedade civil, do Ministério Público ou 
de 50 (cinquenta) ou mais cidadãos, realizar-se-á audiência pública. 

1.0 INFORMAÇÕES GERAIS 
1.1 Identificação do empreendimento 
1.2 Identificação do empreendedor (Nome, razão social, 

endereço, telefone, E-mail dos responsáveis e/ou 
representantes legais) 

1.3 Identificação do profissional técnico ou Empresa que 
responsável pela elaboração do EIV (Nome, endereço, 
telefone, E-mail e ART) 

1.4 Dados gerais do empreendimento 
1.5 Nome/ razão social 
1.6 Área do Terreno 
1.7 Área de Construção 
1.8 Identificação do responsável técnico 

 
2.0 DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
Dados informativos necessários, acompanhados de estudos, 

projetos e demais documentos para análise técnica adotada, contendo: 
2.1 Justificativa da localização do empreendimento quanto 

ao aspecto urbanístico e ambiental e à compatibilidade 
do projeto com o Plano diretor, legislação Urbanística e 
legislação Ambiental; 

2.2 Mapa de situação e localização do empreendimento, 
com relação ao bairro e à cidade, constando todo o 
sistema viário de acesso (entradas, saídas, geração de 
viagens) em base altimétrica; 

2.3 Projeto arquitetônico, com cotamento; 
2.4 Áreas do projeto: terreno, construções, permeáveis, 

vegetadas e outras; 
2.5 Índices urbanísticos: taxa de Ocupação, índice do 

aproveitamento, alturas, afastamentos, quantidade de 
vagas de estacionamento; 

2.6 Dados referentes à qualificação e dimensão das áreas 
arborizadas sujeitas à supressão; 

2.7 Taxa de permeabilização e as soluções de 
permeabilidade 
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2.8 Cálculo da outorga onerosa (quando for o caso) 
 

3.0 DIAGNÓSTICO DA ÁREA DE VIZINHANÇA 
Delimitação das áreas de influência (vizinhança) direta, levando-

se em consideração os meios físico, biótico e antrópico, conforme os fatores de 
impacto constatados. 

Informações referentes à qualidade ambiental e condições 
anteriores à implantação do empreendimento. 

Deverão ser analisados os seguintes aspectos: 
3.1 Uso e ocupação do solo, constando: 

3.1.1 Índices urbanísticos conforme legislação 
vigente, especialmente taxa de 
permeabilidade; 

3.1.2 Mapeamento dos usos do entorno permitido 
pela legislação vigente. 

3.1.3 Indicação dos bens tombados, patrimônio 
natural, vegetação e arborização das áreas 
públicas e sistema viário. 

3.1.4 Relatório fotográfico da paisagem natural e 
urbana anteriormente à implantação do 
empreendimento 

3.2 Sistemas e equipamentos públicos urbanos de 
infraestrutura urbana disponíveis e dimensionamento do 
acréscimo decorrente do adensamento populacional, 
tais como: 

3.2.1 Drenagem pluvial 
3.2.2 Esgotamento sanitário 
3.2.3 Abastecimento de água 
3.2.4 Rede de energia elétrica 
3.2.5 Rede de telefonia 
3.2.6 Gás canalizado 
3.2.7 Limpeza Pública 

Na existência de corpos d’água num raio menor que 100,00m do 
empreendimento em decorrência do adensamento populacional e acréscimo da 
impermeabilidade do solo e da remoção da vegetação. 

3.3 Equipamentos públicos comunitários, tais como: 
3.3.1 Níveis de serviços prestados à população 

antes da implantação do empreendimento. 
3.3.2 Descrição e dimensionamento do acréscimo 

em virtude do adensamento populacional. 
3.4 Mobilidade urbana (estrutura de transporte e trânsito 

para acessibilidade): 
3.4.1 Caracterização do sistema de transportes sob 

os seguintes aspectos: Ofertas e modos 
existentes, itinerários das linhas, pontos de 
destinos atendidos, terminais, pontos de 
parada e transportes, tais como: transporte 
coletivo, táxi, mototaxi, alternativos, 
transportes rodoviários, bicicletas e outros. 
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3.4.2 Legislação e regulamentação das diversas 
modalidades de transportes, tais como: 
transporte coletivo, táxi, mototaxi, alternativos, 
transportes rodoviários, bicicletas e outros. 

3.4.3 Demanda atual e a ser gerada (resultado de 
pesquisa sobre os principais pólos geradores 
e atrativos de viagens, conforme e a conforme 
o tipo a quantidade de viagens). 

3.4.4 Caracterização do sistema viário: 
Identificação das vias de circulação, passeios, 
faixas de pedestres e acessibilidade, 
hierarquização das vias, sentido do tráfego, 
capacidade de tráfego, capacidade de caixa 
das vias, condições de atendimento do 
sistema viário quanto à demanda de tráfego 
gerada, bem como das tendências de 
evolução dessas demandas. 
 

3.5 Avaliação da valorização imobiliária do valor dos 
imóveis da região com a implantação do 
empreendimento. 

 
4.0 IMPACTOS AMBIENTAIS 
A potencialidade dos impactos ambientais deverão ser 

identificados, descritos, analisados e quantificados como base para as 
propostas das medidas mitigadoras e compensatórias que deverão ser 
tomadas nas etapas de planejamento, implantação e operação do 
empreendimento. Os impactos serão decorrentes de: 

4.1 Uso e ocupação do solo 
4.1.1 Permeabilidade 
4.1.2 Aeração da paisagem e qualidade do ar no 

entorno 
4.1.3 Ventilação e iluminação das edificações 

vizinhas 
4.1.4 Vegetação e arborização urbana 
4.1.5 Patrimônio natural e cultura 

4.2 Adensamento populacional 
4.2.1 Equipamentos públicos comunitários 
4.2.2 Equipamentos públicos urbanos 
4.2.3 Segurança Pública 

4.3 Mobilidade urbana (Sistema viário, transportes, 
circulação e acessibilidade) 

4.3.1 Acessibilidade fluidez e circulação 
4.3.2 Qualidade de serviços dos transportes 
4.3.3 Segurança e conforto 
4.3.4 Custo de transporte 

4.4 Qualidade ambiental 
4.4.1 Geração de resíduos (sólidos, efluentes 

líquidos e atmosféricos) 
4.4.2 Produção de ruídos e vibrações 
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4.4.3 Análise dos riscos 
4.5 Valorização imobiliária 

 
5.0 MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E DE 

CONTROLE. 
Aos potenciais impactos negativos devem ser medidas, 

equipamentos ou procedimentos, de natureza preventiva, corretiva ou 
compensatória, dotadas em cada fase do empreendimento. 

5.1 Qualidade ambiental 
5.1.1 Qualidade do ar, ruídos e odores; 
5.1.2 Plano de atendimento de emergências; 

5.2 Meio biótico, do patrimônio natural e da paisagem 
5.2.1 Arborização e paisagismo 
5.2.2 Recomposição de áreas degradadas 

5.3 Uso e ocupação do solo 
5.3.1 Ventilação, iluminação, permeabilidade 
5.3.2 Regularidade da ocupação 

5.4  Infraestrutura urbana 
5.4.1 Equipamentos públicos comunitários 
5.4.2 Equipamentos urbanos 

5.5 Mobilidade urbana 
Contemplam-se as alterações nas redes já existentes, além de 

medidas gerenciais, serviços e obras para melhorias, abrangendo: 
5.5.1 Vias, passeios e terminais; 
5.5.2 Sistemas de transportes públicos 

(tecnologias, níveis de serviços, formas de 
remuneração) 

5.5.3 Acessibilidade (pedestres, bicicletas, táxi, 
transportes fretados, transportes alternativos 
e transportes escolares) 

5.5.4 Transportes de carga e outros; 
5.5.5 Sistematização do Plano de transportes e 

circulação urbana. 
5.6 Adensamento populacional 
5.7   Segurança pública 
5.8 Comprometimento do patrimônio cultural. 
5.9 Fases da obra 

As medidas mitigatórias e atenuantes são tomadas antes e no 
decorrer da obra. Os impactos são gerados durante todas as fases dos 
serviços de execução da obra, dentre eles, os de maiores intensidades 
abrangem o fluxo de pedestres e de veículos, no entorno do empreendimento. 
Os demais são causados pela poluição sonora (ruídos e vibrações) e pela 
poluição atmosférica (emissão de partículas no ar) e outros. 
 

6.0 PLANOS DE MONITORAMENTO 
As alterações no uso e ocupação do solo deverão ser monitoradas através de 
acompanhamentos e análises técnicas, abordando aos seguintes fatores: 

6.1 Paisagismo 
6.2 Mobilidade urbana (transporte, acessibilidade e 

circulação) 
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6.3 Segurança pública 
6.4 Valorização imobiliária 

 
7.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para uma melhor análise e entendimento quanto às alterações 
impostas no meio ambiente natural e construído deverá ser 
elencado todos os aspectos de forma resumida, contida numa 
matriz de impactos com todas as ocorrências impactantes 
identificadas conforme a classificação e natureza daquelas. 
Além das medidas mitigadoras e/ou compensatórias. 
 

7.1 Todos os membros da equipe multidisciplinar 
elaboradora do EIV deverão ser capacitados na sua 
área de atuação devidamente credenciados. 

7.2 De acordo com o artigo 90, § 2º do Plano Diretor do 
Município “A aprovação do empreendimento ficará 
condicionada à assinatura de Termo de Compromisso 
pelo interessado, em que este se compromete a arcar 
integralmente com as despesas decorrentes das obras 
e serviços necessários à minimização dos impactos 
decorrentes da implantação do empreendimento e 
demais exigências apontadas pelo Poder Executivo 
municipal, antes da finalização do empreendimento.” 

7.3 O estudo de impacto deverá ser entregue em três 
cópias em papel, e uma em meio digital, com arquivos 
em formato PDF, para sua disponibilização ao público. 
 

                           8.0. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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MATRIZ DE IMPACTOS PARA ESTUDO DE VIZINHANÇA 
EMPREENDIMENTO:__________________________________________________________________________________________

____ 
LOCALIZAÇÃO:______________________________________________________________________________________________

_____ 
 

I.T. AÇÃO ELEMENT
O 
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O 
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Sistema 
viário 

      

Destino final 
desaterro* 

      

Entulho da 
obra* 

      

Cobertura 
vegetal* 

      

Ruído*       
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Esgotamento 
sanitário* 

      

Qualidade do 
ar* 

      

Morfologia urbana       

Qualidade 
Ambiental 

      

* Deve estar em consonância com o Licenciamento Ambiental (Projeto de Gestão de Resíduos da Construção Civil). 
 Classificação dos impactos 

 Consequência = P – Positivos e benéficos, N – Negativos e adversos 

 Abrangência = Impactos na área de influência do empreendimento, D – diretos, I – indiretos. 

 Intensidade = Grau de impactos sobre o elemento estudado. 1 – Alta, 2 – Média, 3 – Baixa.  

 Tempo = Duração – Pe – Permanente, T – temporário, C- - Cíclicos.  


