
 

 

ANEXO 3.12 - ELEMENTOS DE ANÁLISE PARA APROVAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO À VIZINHANÇA (EIV)  

ITENS DO 

QUADRO 

XXX

FOCO DA ANÁLISE OBJETIVOS

capacidade ou possibilidade de atrair novos 

moradores para o entorno

quantidade de funcionários

demanda por equipamentos comunitários 

(saúde, educação, lazer, cultura etc.)
aferir a capacidade do Poder Público em atender à(s) nova demanda(s)

relação do empreendimento com os usos com o 

entorno
verificar compatibilidade com usos do entorno

verificar incremento do fluxo de pessoas

verificar impacto decorrente do acúmulo de pessoas em horários 

específicos

verificar impacto a ser gerado pelo conjunto de atividades

horário de funcionamento
verificar possível incremento do impacto em horários específicos

análise da valorização ou desvalorização dos 

imóveis do entorno sem o empreendimeto / 

atividade e a projeção do valor imobiliário a 

partir da definição do empreendimento

evitar/minimizar a desvalorização imobiliária dos imóveis do entorno 

com a implantação de determinados usos

aspectos que possam provocar expulsão da 

população residente por valorização da terra no 

entorno

evitar/minimizar a expulsão da população residente

consumo de água

lançamento de esgoto

drenagem de águas pluviais

sistema de coleta de resíduos sólidos

consumo de energia elétrica

telefonia

consumo de gás canalizado

comunicação visual 

fachadas e muros do empreendimento

volumetria e gabarito

poluição sonora evitar/minimizar impacto sonoro nos imóveis do entorno

poluição atmosférica

permeabilidade do solo

insolação

ventilação

vegetação  e arborização
evitar minimizar que a supressão de vegetação ou corte de árvores 

possam interferir na qualidade de vida os habitantes do entorno

p
at
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m

ô
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cu
lt
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l

bens do interesse do patrimônio

evitar /minimizar que a implantação do empreendimento/atividade 

possa impedir a visibilidade do bem tombado ou de interesse do 

patrimônio 

evitar/minimizar a degradação do patrimônio natural

verificar se as novas construções irão impedir a correta insolação e 

ventilação das existentes no entorno, garantindo salubridade

III
valorização                        

imobiliária

IV
equipamentos 

urbanos

aferir a capacidade das empresas concessionárias públicas ou privadas 

em atender à nova demanda

VI

p
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ge

m

p
ai

sa
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u
rb

an
a evitar/minimizar que a implantação de edificações possam 

comprometer a organização espacial do entorno, causando 

desconforto visual
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QUADRO 12- ELEMENTOS DE ANALISE PARA A APROVAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

(EIV)

estimativa do incremento a ser gerado

II
uso e ocupação                                

do solo atração de atividades complementares

ASPECTOS A 

SEREM 

OBSERVADOS

I / V

adensamento 

populacional 

próprio e induzido, 

equipamentos 

comunitários

 



 

 

análise da capacidade do pavimento das vias e intersecções, que 

servirão de rotas de entrada e saída, em suportar o tráfego adicional 

gerado

análise da capacidade das vias e intersecções, que servirão de rotas de 

entrada e saída, quanto aos níveis de serviços (NS) atuais e futuros, de 

forma a garantir a fluidez do tráfego motorizado do entorno

tráfego gerado (modo a pé)

análise da capacidade dos passeios e travessias, que servirão de rotas 

de entrada e saída, quanto aos níveis de serviços (NS) atuais e futuros, 

de forma a garantir ou melhorar  a segurança dos pedestres no 

entorno

acidentes

análise dos acidentes das vias e intersecções, que servirão de rota de 

entrada e saída, quanto a tipologia, gravidade e freqüência ocorridos 

nos últimos dois anos de forma a garantir ou melhorar a segurança 

dos pedestres e veículos no entorno

estacionamento
garantir que a nova demanda de estacionamento não sobrecarregue 

as vagas disponíveis no entorno

embarque e desembarque
garantir que o embarque/desembarque de pedestres não prejudique a 

fluidez e segurança do tráfego no entorno

carga e descarga

garantir que a carga e descarga seja realizada dentro do lote e que as 

manobras dos veículos não prejudique a segurança e fluidez do 

tráfego de pedestres e veículos da via 

demanda por transporte público
aferir a capacidade do Poder Público em atender à nova demanda por 

transporte público

outros

evitar/minimizar a quebra das relações sociais do entorno, face o 

volume, número de viagens e do tipo de veículos que vão começar a 

circular no entorno           

análise dos empreendimentos econômicos 

diretamente afetados com a implantação do 

novo uso ou atividade, e nas conseqüências 

na micro economia local

evitar o desemprego imediato e futuro, inclusive considerando uma 

possível ampliação 

análise do impacto nas relação sociais e de 

vizinhança, como a modificação ou extinção 

da localização de pontos de encontro 

sedimentados pela população residente no 

entorno, assim como nas relações sociais que 

podem vir a serem quebradas ou alteradas 

sign

evitar/minimizar a quebra das relações sociais existente, 

descaracterizando o espaço já conformado

definição das áreas de empréstimo evitar/minimizar possível impacto no entorno

destino final dos resíduos da construção civil, 

inclusive aqueles decorrentes das áreas de 

corte

garantir a correta destinação dos resíduos de forma a evitar poluição e 

degradação do meio ambiente

caracterização da cobertura vegetal do 

terreno

evitar/minimizar que a supressão de vegetação ou corte de árvores 

possam interferir no micro clima da região analisada

produção e nível de ruído evitar/minimizar impacto sonoro nos imóveis do entorno

demanda de infra-estrutura e recursos 

naturais

aferir a capacidade do Poder Público e das Concessionárias em 

atender à nova demanda

tráfego gerado (modo motorizado)

VIII

impacto sócio-

econômico na 

população residente 

ou atuante no 

entorno

IX

identificação e 

avaliação dos 

impactos na área de 

vizinhança durante a 

fase de construção e, 

quando for o caso, de 

desativação do 

empreendimento ou 

atividade

VII
sistema de circulação 

e transportes

 

 

 


