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COMISSÃO DE INTEFACE DE ANÁLISE DO EIV 
PORTARIA Nº 5.497 de 14 de outubro de 2011 

 
Órgão 

SMAPU SMARU SMMA BHTRANS SUDECAP SLU FMC URBEL SMSA 

EIV impresso 01 01 01 01   01   

EIV digital CD 02   01      

 
NÚMERO DE CÓPIAS IMPRESSAS: 05 
NÚMERO DE CÓPIAS DIGITAIS (CD):  03  
 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA PREENCHIMENTO DO ROTEIRO 
 
A) Os tópicos assinalados deverão ser preenchidos e foram selecionados conforme análise técnica prévia das características do 
empreendimento, realizada pela GCPU. 
B) O modelo de Roteiro vale para todos os empreendimentos sujeitos à elaboração de EIV. No entanto, os tópicos especificados no 
Roteiro para o empreendimento em análise, deverão ser validados e preenchidos segundo coordenação do RT do mesmo. 
C) O presente Roteiro terá validade de um ano para ser preenchido e protocolado na GELC, conforme artigo 22 do Decreto nº 14.594, de 
30 de setembro de 2011. 
D) É de suma importância a coerente elaboração de EIV, conforme roteiro encaminhado, de forma a registrar o contexto urbano no qual o 
empreendimento está inserido e seus devidos impactos positivos e negativos, bem como propostas de medidas mitigadoras e/ou 
compensatórias elaboradas pelo próprio empreendedor, para reforço do entendimento do conceito e aplicação desse instrumento 
urbanístico.  
E) O entendimento do papel do empreendimento na cidade e não somente no terreno no qual está inserido, é fundamental para delimitação 
das áreas de abrangência do mesmo em relação às questões físico-ambientais, urbanísticas, construtivas, funcionais, econômicas e 
socioculturais.  
F) As informações de elaboração e logística de processo de análise do EIV estão contidas no Decreto nº 14.594, de 30 de setembro de 
2011 e demais legislações pertinentes, e cabe aos responsáveis: técnico e legal do empreendimento em análise, o domínio do conteúdo 
legal e técnico. 
G) Em caso de dúvidas, consultar o site http://portaldeservicos.pbh.gov.br/portalservicos/view/paginas/resultadoPesquisaGeral.jsf e 
pesquisar por EIV ou entrar em contato com a GELC pelo e-mail gelc@pbh.gov.br ou pelo telefone 3277 5092. 
 

Nota: Durante o processo de elaboração e conclusão do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, nenhum 
documento disponibilizado ao requerente, como o presente ROTEIRO, possui efeito de “alvará provisório” 
nem substitui o Alvará de Localização e Funcionamento – ALF ou o Alvará de Construção. A comprovação 
do cumprimento das diretrizes contidas no Parecer de Licenciamento Urbanístico – PLU é a etapa final para 
a conclusão do processo de EIV. De posse do Atestado do Cumprimento das Diretrizes do PLU o 
empreendedor poderá dar início ao processo de licenciamento urbanístico para a obtenção do alvará de 
construção ou do alvará de localização e funcionamento na Secretaria Municipal Adjunta de Regulação 
Urbana – SMARU. Neste momento, será imprescindível a apresentação do Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros – AVCB, nos casos aplicáveis, de acordo com o Art. 2° do Decreto 15.137/13. 

http://portaldeservicos.pbh.gov.br/portalservicos/view/paginas/resultadoPesquisaGeral.jsf
mailto:gelc@pbh.gov.br


2 

Empreendimento: POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS– CENTRO ODONTOLÓGICO Processo Nº 01.158005/13-70 
 

Status do EIV: 

 
Roteiro para EIV

 
REIV Relatório de Pendências EIV Indeferimento EIV

 
PLU

 
Atestado Cumprimento PLU Pendências PLU

 
 

 

 

ROTEIRO DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV 

1- DADOS CADASTRAIS DO EMPREENDIMENTO E DOS RESPONSÁVEIS LEGAL E TÉCNICO 

1.1 EMPREENDIMENTO  

Nome: 

CNPJ (*): 

*somente para empreendimentos instalados ou quando houver o dado 

Índice Cadastral do IPTU: 

Endereço (Rua, Avenida, Rodovia, etc.; nº; Complemento): 

 

Bairro: CEP: 

Lote(s) envolvido(s): 

1.2 RESPONSÁVEL LEGAL PELO EMPREENDIMENTO 

Nome: 

CPF: 

Endereço para correspondência (Rua, Avenida, Rodovia, etc.; nº; Complemento): 

 

Bairro: Município: 

CEP: Endereço eletrônico: 

Telefone: (     ) Fax: (     ) 

E-mail: 

Assinatura do responsável legal pelo empreendimento: 

 

Data: 

1.3 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO EIV: (COORDENADOR DA EQUIPE TÉCNICA) 

Nome da empresa: 

Responsável técnico: 

Formação Profissional(*): 

*necessariamente arquiteto e urbanista, nos termos das resoluções do CONFEA nº 218/73 e nº 1010/05. 

Endereço para correspondência (Rua, Avenida, Rodovia, etc.; nº; Complemento): 

Bairro: Município: 

CEP: Telefone: (     ) Fax: (     ) 

E-mail: 

Assinatura do responsável técnico pelo empreendimento: 

 

Data: 
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1.4 EQUIPE TÉCNICA – ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA  

Nome Formação Profissional Função Desempenhada No Registro Profissional 

    

    

    

    

    

    

2 – ENQUADRAMENTO: MOTIVO DA EXIGÊNCIA DE LICENCIAMENTO URBANÍSTICO 

Identificar conforme a Caracterização do Empreendimento o motivo da exigência do licenciamento urbanístico 

3 – CARACTERIZAÇÃO DO TERRENO 

3.1. GEOLOGIA E GEOTECNIA (APENAS PARA PARCELAMENTOS E EDIFICAÇÕES A CONSTRUIR OU COM ACRÉSCIMO DE 
ÁREA EM TERRENO NATURAL) 

Apresentar caracterização geológica e geotécnica do terreno e determinação do N.A. com base em sondagens prospectivas do solo, 
contendo, no mínimo, a estratigrafia e caracterização litológica; a caracterização e avaliação das condições geotécnicas dos maciços de 
solo e de rocha e a dinâmica dos processos geomorfológicos (ocorrência e/ou propensão de processos erosivos, movimentos de massa, 
inundações, assoreamentos, etc.).  

3.2. RECURSOS HÍDRICOS 

Identificar os cursos d’água permanentes e intermitentes, nascentes, olhos d’água, águas subterrâneas e outros elementos hídr icos que 
existam no terreno, representando-os em planta.   

 3.3. COBERTURA VEGETAL 

Caracterizar as formações vegetais existentes, com base em levantamento topográfico, identificando as espécies predominantes existentes 
no terreno. Identificar as espécies legalmente protegidas, declaradas como imune de corte, caso existam no terreno. As formações vegetais 
e os indivíduos arbóreos deverão ser representados na planta de implantação conforme especificado no campo A do item 4.1. 

 3.4. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Apresentar relatório fotográfico do terreno registrando os elementos existentes e identificados nos itens acima.  
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4 – CONCEPÇÃO ARQUITETÔNICA E DO EMPREENDIMENTO 

4.1. CONCEPÇÃO ARQUITETÔNICA E DO EMPREENDIMENTO 

Apresentar levantamento ou projeto da edificação com todos os elementos necessários à plena compreensão da concepção arquitetônica, 
representando, em formatos A2, A3 ou A4, com informações legíveis, especificamente: 

A. Implantação do empreendimento no terreno, contendo: 

 projeção da edificação com identificação do existente e das modificações (novas construções, demolições e acréscimos); 

 desenhos necessários à plena compreensão do programa arquitetônico (plantas, cortes e elevações); 

 concepção básica de tratamento para as áreas livres, com identificação das áreas permeáveis sobre terreno natural a serem 
mantidas ou criadas; 

 localização das árvores e formações vegetais existentes no terreno ou em processo de regeneração indicando aquelas que 
deverão ser suprimidas. 

 indicação dos acessos de entrada e saída dos veículos leves e de carga ao empreendimento; 

 indicação dos acessos de pedestres ao empreendimento; 

 representação do lote cp e do lote real conforme levantamento topográfico; 

 levantamento fotográfico dos itens acima. 

B. Apresentar breve memorial descritivo da concepção arquitetônica do empreendimento. Identificar as situações de demolição, 
intervenções e acréscimos em edificações existentes e as novas construções.  

C. Para empreendimentos em bens tombados e protegidos: Apresentar o memorial descritivo (item B) levando em consideração as 
edificações tombadas e de valor histórico do conjunto ao qual o empreendimento está inserido.  

D. Apresentar pareceres do CDPCM-BH e de outros órgãos de proteção do patrimônio cultural (somente se solicitado pelo CDPCM-BH) 
favoráveis às intervenções e novas construções propostas.  

E. Quando se tratar de empreendimento em Conjunto Urbano Protegido ou que ocupe imóvel tombado, apresentar projeto de engenho 
de publicidade, desenho esquemático da fachada com sua inserção e especificação de materiais propostos e fotografias da fachada, 
conforme Anexo I da Deliberação nº109/2004 do Conselho Deliberativo de Patrimônio Cultural do Município de Belo 
Horizonte/CDPCM-BH. 

F. Volumetria básica da edificação e modelagem do terreno, conforme levantamento topográfico, discriminando o número de pavimentos 
e subsolos, se houver, e os níveis de implantação do empreendimento.  

G. Descrever as fontes de abastecimento de água a serem utilizadas, o uso de alternativas para esgotamento sanitário.  

H. Somente para parcelamentos do solo, apresentar também o plano de ocupação para a área, contendo:  

H.1. Croqui para emissão de Diretrizes para Parcelamento do Solo, com delimitação de área para transferência ao município, se for o 
caso;  

H.2. Unidades territoriais (frações) pretendidas 

H.3. Concepção das redes de drenagem e esgotamento sanitário previsto. 

I. Descrever as soluções de acessibilidade para atendimento às leis pertinentes ao assunto.  

J. No caso de regularização da edificação pela Lei nº 9.074/05, apresentar comprovação da existência da edificação em data anterior a 
julho de 2009, preferencialmente vista aérea do local. Apresentar também certidão de feitos ajuizados relativos ao imóvel. 

K. Descrever o sistema de controle de efluentes atmosféricos e efluentes líquidos especiais. Descrever solução para descarte de óleo 
usado na cocção de alimentos (se aplicável ao caso).  
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L. Listar os equipamentos produtores de ruídos, como geradores elétricos, condicionadores de ar, entre outros tipos de máquinas e 
equipamentos de grande porte.  

M. Descrever as fontes geradoras de ruído e apresentar mecanismos/materiais para controle acústico. Apresentar relatório de medição de 
níveis de interferência de ruídos e vibrações na vizinhança. O relatório deverá: 

 Atender ao estabelecido na Lei 9505/08. 

  Atender ao especificado na DN 167/11 do COPAM com apresentação dos certificados de calibração dos equipamentos 
utilizados na medição e, se for o caso, da empresa prestadora do serviço de medição. 

 Apresentar os resultados de medições no entorno imediato, preferencialmente em pontos onde é suposta a ocorrência de 
incômodos. As medições deverão ser realizadas no horário de funcionamento do empreendimento. 

 Identificar os pontos avaliados através de croqui. 

 Apresentar os resultados de simulação de situações potencialmente críticas (atividades ruidosas individualmente avaliadas e/ou 
agrupadas). 

 Identificar ruído de fundo. 

 Identificar os problemas observados e apresentar proposta de adequação. 

 Encaminhar a ART do responsável técnico pelas avaliações. 

 Deverão ser descartadas medidas por dosimetria. 

N. Descrever a utilização das áreas abertas do empreendimento. Quando for o caso de local destinado a eventos analisar inclusive nos 
horários de realização dos mesmos. 

O. Apenas para os empreendimentos que se inserem na ADE Pampulha:  

O.1. Apresentar breve memorial descritivo da concepção do projeto paisagístico (estudo preliminar) com justificativa da concepção e 
composições vegetais propostas.  

O.2. Apresentar, em escala adequada, os desenhos necessários à plena compreensão da concepção paisagística, considerando o 
equilíbrio de proporções entre volumes construídos e maciços arbóreos, o predomínio de formas horizontais e volumes 
descontínuos, e a continuidade visual entre jardins frontais, a orla e o espelho d’água da lagoa da Pampulha, quando for o caso, 
conforme diretrizes do Plano de Preservação do Conjunto Urbano da Pampulha. Listar as espécies a serem utilizadas. 

P. Apenas para Helipontos: 
P.1. Descrever as características construtivas do Heliponto (tipo, formato e dimensões da área de pouso e decolagem, afastamentos 

das edificações internas ao terreno e vizinhas, distâncias de outros helipontos da região, altura do heliponto, altura das 
edificações vizinhas e demais informações necessárias para a total compreensão do empreendimento).  

P.2. Apresentar corte longitudinal contendo as Superfícies de Aproximação e de Saída e o corte transversal contendo as Superfícies 
de Transição, ambos destacando edificações/equipamentos/obstáculos abaixo destas. 

P.3. Apresentar modelagem 3D volumétrica com a localização do heliponto e dos edifícios vizinhos (utilizar a mesma área da 
Vizinhança Potencialmente Afetada deste roteiro – item 5.1) 

P.4. Apresentar planta, com indicação de distâncias em relação ao heliponto de todos os estabelecimentos de ensino seriado ou por 
ciclo, faculdades, universidades, estabelecimentos hospitalares, maternidades, prontos-socorros, creches, asilos, orfanatos, 
sanatórios, casas de repouso e geriátricas e demais equipamentos públicos relevantes, existentes em um raio de 500m 
(quinhentos metros) do heliponto. 

P.5. Apresentar a documentação referente ao licenciamento da atividade junto à ANAC. 

4.2 - SUSTENTABILIDADE DO EDIFÍCIO – IDENTIFICAR SE HÁ PREVISÃO DOS SEGUINTES DISPOSITIVOS E DESCREVÊ-LOS: 

(    ) Sistema solar de aquecimento de água (especificar a capacidade e as dependências atendidas).  

(    ) Sistema de reaproveitamento de águas pluviais. Descrever:  

(    ) Dispositivos de controle de águas pluviais (caixas de captação e drenagem, cobertura verde, pavimentos permeáveis, trincheiras de 
infiltração, etc.). Descrever: 

(    ) Sistema de tratamento e reaproveitamento de águas cinzas. Descrever:  

(    ) Dispositivos hidráulicos economizadores de água. Descrever:  

(    ) Dispositivos economizadores de energia elétrica. Descrever:  

(    ) Previsão de programas de eficiência energética ou utilização de outras fontes de energia. Descrever:  
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(    ) Especificações de materiais com “certificação verde”. Descrever:  

(    ) Incentivo ao uso de transportes alternativos e coletivos (disponibilização de bicicletário, transporte coletivo para funcionários, 
estacionamento para ônibus e vans, etc.). Descrever:  

(    ) Previsão ou existência de equipamentos e programas de coleta seletiva de resíduos sólidos. Descrever:  

(    ) Outros. Especificar 
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4.3 - OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

A. Apresentar memorial descritivo de toda a operação do empreendimento.  

Informar as atividades existentes e previstas, indicando os dias e horários de funcionamento, os turnos de trabalho, em função dos 
fluxos de pessoas e mercadorias.  

B. Preencher o quadro abaixo (um por bloco):  

Quadro de distribuição de atividades 

Pavimento Atividades desenvolvidas Área Total 
Edificada (m²) 

Área Líquida (m²) Área Utilizada (m²) *conforme §13 
do art. 67 da Lei n° 7.166/96  

     

     

  Total: Total:  

 

Descrição do horário de funcionamento (durante a semana e finais de semana): 

 

C. Apenas para Helipontos:  

a. Discriminar os espaços e explicar o seu funcionamento e fluxo de usuários, para as seguintes funções do Heliponto: Embarque e 
desembarque, carga e descarga, abastecimento, manutenção, hangar, entre outros. Apresentar croquis, plantas e textos 
explicativos. 

b. Caracterização das condições operacionais do equipamento, com identificação das fontes potencialmente poluidoras e 
degradadoras da qualidade ambiental (geração de efluentes líquidos, atmosféricos, resíduos sólidos e ruídos), destacando: 

i. Avaliação do nível de pressão sonora resultante das operações do heliponto, a partir da movimentação prevista de 
aeronaves - nº de vôos diários, semanais ou mensais, de acordo com o disposto nas normas técnicas brasileiras, bem como 
nas disposições legais referentes ao tema, aferindo o número de pousos e decolagens diárias possíveis considerando, no 
mínimo: 

 O helicóptero de projeto (maior helicóptero previsto para o local)  e seu nível de ruído certificado; 

 As implantações do entorno, incluindo a análise dos helipontos nas imediações do imóvel objeto, assim como as 
implantações mais sensíveis ao ruído como estabelecimentos de ensino, hospitais, maternidades, prontos-socorros, 
creches, asilos, orfanatos, sanatórios, casas de repouso e geriátricas e demais equipamentos sensíveis ao ruído.  

 Horário das operações. 

 Análise sobre possíveis restrições de movimento e forma de operação. Analisar os impactos e propor medidas 
mitigadoras específicas para este equipamento, nos itens 6 e 7 deste roteiro. Ex.: procedimentos operacionais de 
redução de ruído (na decolagem, pouso, redução de tempo de embarque/desembarque e/ou restrição na utilização das 
rampas de aproximação e saída), barreiras acústicas, tratamento acústico de edificações, etc.  

ii. Poluentes produzidos pelas aeronaves; 

iii. Riscos potenciais - Análise de risco ambiental compreendendo a identificação dos perigos inerentes à atividade, 
estabelecendo as respectivas análises de probabilidade da ocorrência, a quantificação e/ou qualificação dos seus efeitos 
para a coletividade em termos de prejuízos materiais e imateriais, considerando assim os componentes; a probabilidade do 
prejuízo e a sua magnitude. A análise deverá apresentar parecer conclusivo e indicar equipamentos e programas, planos 
e/ou ações a serem desenvolvidos de forma a minimizar os riscos; 

iv. Estimativa de geração de resíduos sólidos, com identificação qualitativa e quantitativa dos tipos de resíduos e das 
condições de armazenagem e coleta. 
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 4.3.1 Movimentação de pessoas:  

A)  População fixa (prevista e/ou existente)  

Os dados das tabelas a seguir devem ser reais e obtidos por meio da realização de pesquisas no próprio empreendimento quando 
existente. No caso de empreendimentos novos, analisar similares. As pesquisas devem ser apresentadas, em anexo, conforme as 
seguintes orientações. 

 Descrever a metodologia adotada; 

 Indicar o período da realização das pesquisas; 

 Apresentar o formulário utilizado para realização das pesquisas; 

 Apresentar os resultados das pesquisas de forma conclusiva destacando os valores absolutos. Apresentar o número máximo de 
veículos na área de embarque e desembarque e o tempo médio de permanência, a ocupação máxima de veículos nas áreas de 
estacionamento e dados sobre a movimentação de mercadorias. 

As pesquisas podem ser dos seguintes tipos: 

 Pesquisa de contagem de pessoas e veículos no empreendimento; 

 Pesquisa de ocupação de estacionamento e pátio de carga e descarga; 

Preencher somente para residenciais:  

Nº total de moradores Nº de veículos Faixa de Renda 
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Preencher somente para escolas (1º, 2º e 3º graus):  

Nº total de alunos Nº de salas de aula Horários de turnos de aula Nº de alunos por turno 

    

 

População Fixa 
 

Meio de Transporte Adotado 

Automóveis Ônibus / Metrô Moto A pé Transporte Escolar 

 
Alunos 

 

Manhã      

Tarde      

Noite      

 
     

 
Professores 

 

Manhã      

Tarde      

Noite      

 
Funcionários 

 

Manhã      

Tarde      

Noite      

 

Previsão de expansão futura e/ou de funcionamento de outras atividades: 

 

Preencher para todos os usos, exceto Escolas (1º, 2º e 3º graus) e Residenciais: 

 Número de Funcionários: 

Meio de Transporte Adotado 

Automóveis:   

Ônibus / Metrô:  

Moto:  

A pé:  

Outros:  

 Total de funcionários:  

Horário de turnos de trabalho ou horário de funcionamento (durante a semana e finais de semana): 

Previsão de expansão futura e/ou de funcionamento de outras atividades: 

 

B) População Flutuante (estimada) – visitantes: 

- Preencher para todos os usos, exceto Hotéis, Escolas (1º, 2º e 3º graus) e Residenciais: 

 
Tipo de Usuário 

Meio de Transporte Adotado 

Automóveis Ônibus / Metrô Moto A pé Outros (especificar) 

Clientes / Fregueses      

Fornecedores      
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- Preencher somente para Hotéis e Apart-hotéis:  

 
Tipo de Usuário 

Meio de transporte Adotado 

Automóveis Ônibus / Metrô Moto A pé Outros (especificar) 

Hóspedes      

Usuários do Centro de 
Convenções 

     

Fornecedores      

 4.3.2 Movimentação de mercadorias:  

Preencher um quadro por edificação não residencial 

Tipo de veículo Dimensões Número de vagas (apenas para 
empreendimentos já instalados) 

Volume de carga e 
descarga 

Periodicidade / dias / 
horário  

     

     

     

Existência de Centro de Distribuição de Mercadorias?                                       Localização: 

4.3.3 Movimentação de pessoas (para Helipontos):  

Usuários do heliponto 

a. Número estimado de usuários fixos: 

b. Número estimado de usuários visitantes: 

B. Especificar a utilização do equipamento: atendimento aeromédico, exploração comercial, exploração particular, etc. Descrever e 

justificar. 

C. Horário de funcionamento (durante a semana e finais de semana): 

D. Preencher a tabela abaixo: 

Observação: As estimativas para empreendimentos não instalados ou em ampliação devem ser obtidas através da realização de pesquisas 
em empreendimentos similares ou através de metodologias reconhecidas e comprovadas em trabalhos técnicos.  

As pesquisas devem ser apresentadas, em anexo, conforme as seguintes orientações. 

 Descrever a metodologia adotada; 

 Indicar o período da realização das pesquisas; 

 Apresentar o formulário utilizado para realização das pesquisas; 

Apresentar os resultados das pesquisas de forma conclusiva destacando os valores absolutos.  
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Previsão do número médio de pessoas que utilizarão o heliponto e de pousos e decolagens que serão realizados por dia e por período – 
considerar usuários fixos e visitantes: 

Os períodos são definidos conforme os seguintes incisos do Art. 3° da Lei 9.505/08: 
II - período diurno: o período de tempo compreendido entre as 07:01 h (sete horas e um minuto) e as 19:00 h (dezenove horas) do mesmo 
dia; 
III - período vespertino: o período de tempo compreendido entre as 19:01 h (dezenove horas e um minuto) e as 22:00 h (vinte e duas horas) 
do mesmo dia; 
IV - período noturno: o período de tempo compreendido entre as 22:01 h (vinte e duas horas e um minuto) de um dia e as 07:00 h (sete 
horas) do dia seguinte.) 

DIURNO PESSOAS POUSOS E 
DECOLAGENS 

VESPERTINO PESSOAS POUSOS E 
DECOLAGENS 

NOTURNO PESSOAS POUSOS E 
DECOLAGENS 

Segunda feira   Segunda feira   Segunda feira   

Terça feira   Terça feira   Terça feira   

Quarta feira   Quarta feira   Quarta feira   

Quinta feira   Quinta feira   Quinta feira   

Sexta feira   Sexta feira   Sexta feira   

Sábado   Sábado   Sábado   

Domingo   Domingo   Domingo   

Freqüência de visitação 

(   ) constante 

(   ) eventos. Especificar 

Prováveis origens dos funcionários, usuários e visitantes do empreendimento que utilizam o heliponto: 

(    ) local / bairro e adjacências       (    ) outras regiões do município       

(    ) outros municípios       (    ) não se aplica 
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4.4 - GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A. Apresentar desenhos, em escala adequada, do(s) abrigo(s) de resíduos sólidos e/ou sua proposta com os respectivos layouts dos 
elementos (contenedores, sacos plásticos, etc.) voltados ao gerenciamento dos resíduos sólidos durante a operação do 
empreendimento. . Incluir solução para localização do abrigo de resíduos sólidos. 

B. Preencher a Matriz de Gerenciamento de Resíduos apresentada abaixo: 

Matriz de Gerenciamento de Resíduos 

Classificação / Tipos de 
resíduos 

Geração 
(litros/dia ou 

unidades/mês 
quando 
couber) 

Locais de 
geração 

Forma de acondicionamento / armazenamento Coleta e transporte Destinação / 
Tratamento / 

Disposição final 
(empresa licenciada 

quando couber) 

Sacos plásticos 
(capacidade/cor

)  

Contenedores 
(quantidade/ 
capacidade/ 

cor)  

Local de 
armazenamento 

Responsável 
(empresa 

licenciada quando 
couber)  

Frequência 

C
la

ss
e 

I 

Resíduos 
Perigosos 

        

C
la

ss
e 

II Resíduos 
Comuns  

não recicláveis 

        

C
la

ss
e 

II Resíduos 
Comuns 
recicláveis 

        

C
L

A
S

S
IF

IC
A

Ç
Ã

O
 

R
D

C
 A

N
V

IS
A

 3
06

 

Infectantes 

GA (A1, A2, A3, 
A4 e A5) 

        

Químicos  

GB 

        

Perfurocortantes 

GE 

        

 

C. Apresentar: Metodologia e memória de cálculo utilizadas para o preenchimento da matriz.   
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4.5 - PARÂMETROS LEGAIS E PREVISTOS PARA O EMPREENDIMENTO 

 

Aspectos gerais 

A) Área total do terreno (m²) 
Real: 

CP: 

B) Para parcelamentos do solo:  

 Área prevista para ser transferida ao município (m²) 

No local do empreendimento: 

Em outro terreno: 

Em espécie:  

 Área prevista para ser destinada ao sistema viário (m²)  

 
Área prevista para ser destinada a espaço de interesse ambiental de 
propriedade particular dos condôminos, se for o caso (m²) 

 

 Área líquida de terreno edificável (m²)  

 Número de unidades territoriais (un)  

 Número de unidades construídas (un) 

Residenciais: 

Não residenciais 

Total: 

C) Coeficiente de Aproveitamento 
Praticado: 

Total previsto: 

D) Área total edificada (m²) 

Prevista ou Relativa à edificação existente: 

Relativa à ampliação: 

Total: 

E) Área líquida (m²) 

Prevista ou Relativa à edificação existente: 

Relativa à ampliação: 

Total: 

F) Área utilizada, conforme §13 do art. 67 da Lei n° 7.166/96 (m²) 

Prevista ou relativa à edificação existente: 

Relativa à ampliação: 

Total: 

G) Área permeável 

Sobre terreno natural (m²) 
Prevista (em caso modificação ou construção): 

Existente (em caso de imóveis construídos): 

Sobre lajes, jardineiras ou 
pavimentos elevados 

Prevista (em caso modificação ou construção): 

Existente (em caso de imóveis construídos): 

Total  
Existente (em caso de imóveis construídos): 

Prevista (em caso modificação ou construção): 

H) Caixa de Captação e retenção de água pluvial (m³) 

Existente: 

Prevista: 

Total: 

I) Taxa de ocupação 
Existente (em caso de imóveis construídos): 

Prevista (em caso modificação ou construção): 

J) Altura máxima na divisa (m) Existente (em caso de imóveis construídos): 
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Prevista (em caso modificação ou construção): 

K) Altura total da edificação (m) 
Existente (em caso de imóveis construídos): 

Prevista (em caso modificação ou construção): 

L) Afastamentos 

Frontal: 

Laterais: 

Fundos: 

M) Número de unidades habitacionais  
Existente (em caso de imóveis construídos): 

Prevista (em caso modificação ou construção): 

N) Preencher apenas para:  

Lojas, Shoppings e Hipermercados Área Bruta Locável (ABL) praticada (m²): 

Supermercados e Hipermercados  Área de Vendas praticada (m²): 

Auditórios e Cinemas e similares Número de assentos: 

Casas de festas e eventos, Espaços de exposição e feiras e Centros de 
Convenções e similares 

Área do evento (m²): 

Capacidade: 

Hotéis e Apart-hotéis Número de unidades: 

O) Uso residencial:  

Descrição (tipo de apartamento) Quantidade Área por unidade (m²) 

   

   

P) Vagas de Estacionamento:  

Número de vagas de veículos leves 

Legislação Municipal: 

Parâmetro BHTRANS: 

Empreendimento: 

Número de vagas de PMR 

PMR: Pessoas com Mobilidade Reduzida 

Legislação Municipal: 

Parâmetro BHTRANS: 

Empreendimento: 

Número de vagas para operação de carga e descarga 

Legislação Municipal: 

Parâmetro BHTRANS: 

Empreendimento: 

Número de vagas para operação de embarque e desembarque 

Legislação Municipal: 

Parâmetro BHTRANS: 

Empreendimento: 

Número de vagas para Motocicletas 
Parâmetro BHTRANS: 

Empreendimento: 

Capacidade do bicicletário ou paraciclo 
Parâmetro BHTRANS: 

Empreendimento: 

Faixa(s) de acumulação (m) 

Comprimento total (Legislação Municipal): 

Comprimento total (Parâmetro BHTRANS) 

Comprimento total (Empreendimento): 

Comprimento Total (Previsto): 

Q) Capacidade do Heliponto e hangar: Número de aeronaves: 
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Quadro resumo do número de vagas de estacionamento (quantidade prevista no projeto) 

Livre Presa PMR Bicicleta Moto Taxi 
Carga e 

Descarga 
Embarque e 

Desembarque 
Total 

         

Quadro resumo do número de vagas de estacionamento (quantidade contida em edificação existente) 

Livre Presa PMR Bicicleta Moto Taxi 
Carga e 

Descarga 
Embarque e 

Desembarque 
Total 

         

 

4.6. IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

4.6.1 Data de implantação do empreendimento (previsão ou informar quando foi o início das atividades): 

(     ) Imediatamente após concessão do ALF 

(     ) Previsto para  __________________________ (indicar data) 

(     ) Em funcionamento ________________________ (indicar data de início das atividades) 

 4.6.2 Para os empreendimentos que se enquadram na Lei 9.952/10, apresentar cronograma de implantação, explicitando as 
etapas de planejamento, obras e data de início da operação do empreendimento – em anexo.  

 

5.   CARACTERIZAÇÃO DA VIZINHANÇA POTENCIALMENTE IMPACTADA 

5.1 DEFINIÇÃO DA VIZINHANÇA POTENCIALMENTE AFETADA  

5.1.1 - Definir e delimitar a vizinhança potencialmente afetada pelo empreendimento. Justificar a delimitação proposta através 
da descrição dos critérios adotados, tais como porte, natureza das atividades que serão instaladas, a população residente, de 
trabalhadores e/ou usuários estimados, e as características dos acessos e do entorno.  
 

Critérios para definição de vizinhança: 

O conceito de vizinhança refere-se ao entorno imediato do empreendimento, mas pode ter limites diferentes em função da natureza dos 
impactos potenciais. Dessa forma, sugere-se, para delimitação das áreas: 

 Para estudos de escavações, insolação e ventilação: lotes ou terrenos vizinhos (em caso de obras); 

 Para questões de uso e ocupação do solo e dinâmica imobiliária: quarteirões do entorno. Esse limite pode ser variável em 
decorrência da complexidade da área e do potencial de abrangência do empreendimento; 

 Para questões de drenagem: sub-bacia hidrográfica e dispositivos de drenagem do entorno (sarjetas, bocas de lobo, PVs, redes, 
galerias, canais, etc); 

 Para estudo da paisagem: quarteirões do entorno. Observar altimetria, volumetria e ambiência predominantes, bem como 
existência de bens de interesse cultural no campo visual da área e possíveis interferências nas principais visadas a partir de 
pontos notáveis identificados (em caso de modificação da volumetria ou fachadas); 

 Para estudos de impactos no trânsito e na circulação: rotas de acesso ao empreendimento e interseções a serem mais 
solicitadas, itinerários de transporte coletivo, localização dos pontos de embarque e desembarque, dentre outros aspectos 
relevantes; 
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Sempre que possível, buscar consolidar as diversas áreas de influência direta, constituindo a vizinhança do empreendimento para efeito da 
análise dos impactos deste estudo. 

5.1.2 - Apresentar, em escala adequada, fotografia aérea contendo a localização do terreno ou imóvel e a delimitação da(s) 
vizinhança(s) afetada(s).  
 

 5.2 - CARACTERÍSTICAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, PAISAGEM URBANA, PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIÊNCIA DA 
VIZINHANÇA DO EMPREENDIMENTO 

 5.2.1 Documentar o imóvel do empreendimento e sua vizinhança imediata por meio do seguinte conjunto de imagens: 

 Vista do imóvel destinado à instalação do empreendimento, no caso de edificação existente; 

 Vistas do terreno do empreendimento e dos lotes vizinhos adjacentes (vizinhos laterais, de frente e de fundo); 

 Visadas das ruas onde se localizarão os acessos ao empreendimento; 

 Vista panorâmica do (s) quarteirão (ões) – representando o alinhamento da quadra onde se localiza o empreendimento e o 
alinhamento oposto (em frente ao empreendimento); 

 Modelagem 3D e fotoinserção do volume do empreendimento no entorno com visadas que permitam, a partir de pontos notáveis 
de observação, a avaliação do impacto do empreendimento na paisagem da vizinhança. 

OBS: AS FOTOS / PERSPECTIVAS (VISTAS DA MODELAGEM 3D) DEVERÃO SER FEITAS A PARTIR DO PONTO DE VISTA DO 
OBSERVADOR USUAL (ALTURA VISUAL DE 1,70M). INDICAR A LOCALIZAÇÃO PRECISA DO(S) PONTO(S) DE OBSERVAÇÃO EM 
FOTO AÉREA E EM ESCALA ADEQUADA. 

 5.2.2 Descrever os elementos constituintes da paisagem na vizinhança do empreendimento e as tipologias de uso e ocupação 
que atualmente predominam no entorno do empreendimento. 

Descrever a vizinhança potencialmente afetada caracterizando, no mínimo, os seguintes aspectos: 

1. Tipologia arquitetônica e urbanística praticada no entorno – predominâncias e diferenças, padrão construtivo, tipologia construtiva, 
modelos de assentamentos predominantes considerando a implantação das edificações nos lotes; 

2. Uso do solo – predominância, porte, especialidades e diversidades, conflitos, centralidades, potenciais de atratividade, principais 
equipamentos urbanos e comunitários; 

3. Qualidade ambiental da vizinhança, considerando: níveis de ruído no entorno, ventilação natural, poluição atmosférica e visual.  

4. Marcos simbólicos, patrimônio cultural e espaços públicos – existência, importância, estado de conservação;  

5. Elementos naturais existentes, considerando os recursos hídricos, as formações vegetais existentes e legalmente protegidas, a 
morfologia do sítio.  

6. Descrição da paisagem do entorno – conclusão.  

A) Os elementos constituintes da paisagem na vizinhança do empreendimento deverão ser representados em foto aérea que 
contenha no mínimo: 

 Curvas de nível conforme levantamento topográfico; 

 Orientação solar e direção dos ventos dominantes; 

 Cursos d’água e outros elementos naturais significativos presentes na vizinhança; 

 Indicação de bens e conjuntos tombados, referenciais urbanos e marcos simbólicos; 

 Equipamentos urbanos e comunitários e espaços públicos. 
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B) Para identificação das tipologias de uso e ocupação do solo existentes na vizinhança, deverão ser produzidos os seguintes 
mapas, tendo como referência o mapa base especificado acima: 

Mapa 1: Tipologias de ocupação  

Mapear as tipologias presentes na vizinhança do empreendimento, pelo menos, nas seguintes categorias: 

1- Terrenos ou lotes vagos; 

2- Em construção; 

3- Edifícios 1 a 2 pavimentos; 

4- Edifícios de até 3 a 5 pavimentos; 

5- Edifícios com mais de 6 pavimentos; 

6- Edifícios não residenciais com baixa área construída e área utilizada total do terreno ou galpões; 

7- Helipontos (todos os existentes, para EIV’s de Helipontos). 

Mapa 2: Uso do solo 

Utilizar as seguintes categorias: 

a. Residência; 

b. Comércio; 

c. Serviços; 

d. Indústria; 

e. Serviços de uso coletivo e institucional (escolas, postos de saúde, hospitais, entre outros); 

f. Agricultura urbana; 

g. Vago / sem uso.  

Observação: Para uso misto classificar o imóvel com as categorias referenciadas conjuntamente.  

 

5.3 - TRÂNSITO, TRANSPORTES E CIRCULAÇÃO 

 5.3.1 Acessos ao empreendimento 

Representar, em separado: 
 

A) Fotografia aérea com indicações das rotas de chegada, descritas conforme modelo a seguir: 

Descrição das rotas de chegada 

Rota 1: 

Rota 2: 

Rota 3: 
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B) Fotografia aérea com indicações das rotas de saída, descritas conforme modelo a seguir: 

Descrição das rotas de saída 

Rota 1: 

Rota 2: 

Rota 3: 

 

Preencher o seguinte quadro, com informações sobre o sistema viário contido nas rotas de chegada e saída do empreendimento: 

Caracterização do sistema viário das rotas de veículos 

Via Classificação Sentido de 
circulação 

Seção 
transversal 

Nº de faixas 
por sentido 

Estado do 
pavimento 

Estado da 
sinalização 

Estacionamento 

        

        

        

 

C) Fotografia aérea com indicações das rotas de pedestres, linha de metrô e localização de estações, Pontos de Embarque e 
Desembarque do Transporte Coletivo (PEDs) e de táxi. 

Preencher o seguinte quadro, com informações sobre as rotas de pedestres: 

Caracterização das rotas de pedestres 

Largura das calçadas Rampa para pedestres Faixa de travessia Foco semafórico Estado da calçada 

Rota 1: 

     

Rota 2: 

     

Descrever as condições dos PEDs localizados no entorno do empreendimento, informando sobre a existência de abrigo. 

 5.3.2 Análise da capacidade viária e do nível de serviço – situação atual 

Interseções selecionadas para estudo 

Interseção 1: 

Interseção 2: 

Justificativa:  

 

Apresentar croquis das interseções estudadas, com o número de faixas de trânsito, a identificação dos movimentos permitidos e     
programação semafórica e os respectivos volumes de tráfego na hora pico. 

 

Apresentar a capacidade viária e do nível de serviço de cada interseção, conforme modelos a seguir: 

Interseção 1 

Acesso 
Volumes na 

Hora Pico atual 

Número 
de 

Faixas 

Largura 
das Faixas 

Fluxo de 
Saturação 

Tempo Verde 
Efetivo 

Tempo 
do Ciclo 

Capacidade 
Efetiva 

Grau de 
Saturação 

Nível de 
serviço 
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Interseção 2 

Acesso 
Volumes na 

Hora Pico atual 

Número 
de 

Faixas 

Largura 
das Faixas 

Fluxo de 
Saturação 

Tempo Verde 
Efetivo 

Tempo 
do Ciclo 

Capacidade 
Efetiva 

Grau de 
Saturação 

Nível de 
serviço 

          

          

          

          

Observação: Para interseções não semaforizadas, apresentar os cálculos que mostrem a capacidade da via principal e da via secundária 
considerando, no mínimo, o manual do DENATRAN. 

 5.3.3 Previsão da demanda futura de tráfego 

Taxa de crescimento adotada: Fonte: 

Interseção 1 

Acesso Volume atual na hora pico Volume futuro na hora pico 

   

   

   

Interseção 2 

Acesso Volume atual na hora pico Volume futuro na hora pico 

   

   

   

 

5.3.4 Análise da capacidade viária e do nível de serviço – Situação Futura SE1 

Interseção 1 

Acesso 
Volumes na 

Hora Pico atual 

Número 
de 

Faixas 

Largura 
das Faixas 

Fluxo de 
Saturação 

Tempo Verde 
Efetivo 

Tempo 
do Ciclo 

Capacidade 
Efetiva 

Grau de 
Saturação 

Nível de 
serviço 

          

          

          

          

Interseção 2 

Acesso 
Volumes na 

Hora Pico atual 

Número 
de 

Faixas 

Largura 
das Faixas 

Fluxo de 
Saturação 

Tempo Verde 
Efetivo 

Tempo 
do Ciclo 

Capacidade 
Efetiva 

Grau de 
Saturação 

Nível de 
serviço 

          

          

          

          

Observação: Para interseções não semaforizadas, apresentar os cálculos que mostrem a capacidade da via principal e da via secundária 
considerando, no mínimo, o manual do DENATRAN. 

                                                      
1 SE – Sem o Empreendimento 
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 5.3.5 Geração de viagens 

Apresentar pesquisa de contagem volumétrica de veículos e pessoas, para empreendimentos existentes. 

Apresentar pesquisa de contagem volumétrica de veículos e pessoas em empreendimento similar e/ou utilização de modelo de geração de 
viagens, para empreendimentos novos. 

Modelo de geração de viagens 

Uso Modelo utilizado Fonte 

   

   

 

Parâmetros utilizados 

Divisão modal: Auto:  ônibus: caminhão: outros: 

Equivalência em UVP2: Auto:  ônibus: caminhão: outros: 

Fator hora pico: Manhã: Tarde: 

viagens % atraídas % produzidas 

Cálculos: 

 

 

Viagens Atraídas na HP3 =  

Viagens Produzidas na HP =  

Para Shoppings e Hipermercados (informação complementar à quantidade de viagens atraídas e produzidas):  

Viagens primárias (%)  

Viagens desviadas (%)  

Viagens não desviadas (%)  

 

                                                      
2 UVP – Unidade Veículo Padrão 
3 HP – Hora Pico 
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 5.3.6 Alocação das viagens geradas 

 

Apresentar croquis das interseções com a alocação dos volumes futuros com o empreendimento: 

Apresentar volumes atuais, futuros sem o empreendimento, gerado e futuros com o empreendimento, conforme modelo a seguir: 

Interseção 1 

Acesso Volume atual Volume futuro SE4 Volume gerado Volume futuro CE5 
UVP % UVP % UVP % UVP % 

     
     
     

Totais     
 

Interseção 2 

Acesso Volume atual Volume futuro SE Volume gerado Volume futuro CE 
UVP % UVP % UVP % UVP % 

     
     
     

Totais     

 

 5.3.7 Análise da capacidade viária e do nível de serviço – situação futura – CE 

Interseção 1 

Acesso 
Volumes na 

Hora Pico atual 

Número 
de 

Faixas 

Largura 
das Faixas 

Fluxo de 
Saturaçã

o 

Tempo Verde 
Efetivo 

Tempo 
do 

Ciclo 

Capacidad
e Efetiva 

Grau de 
Saturação 

Nível de 
serviço 

          

          

          

          

 

Interseção 2 

Acesso 
Volumes na 

Hora Pico atual 

Número 
de 

Faixas 

Largura 
das Faixas 

Fluxo de 
Saturaçã

o 

Tempo Verde 
Efetivo 

Tempo 
do 

Ciclo 

Capacidad
e Efetiva 

Grau de 
Saturação 

Nível de 
serviço 

          

          

          

          

Observação: Para interseções não semaforizadas, apresentar os cálculos que mostrem a capacidade da via principal e da via secundária 
considerando, no mínimo, o manual do DENATRAN. 

                                                      
4
 SE – Sem o empreendimento 

5 CE – Com o empreendimento 
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 5.3.8 Apresentar, em anexo: 

As pesquisas realizadas para análise do impacto na circulação, conforme seguintes orientações: 

 Descrever a metodologia adotada; 

 Indicar o período da realização das pesquisas; 

 Apresentar o formulário utilizado para realização das pesquisas; 

 Apresentar os resultados das pesquisas de forma conclusiva destacando os valores absolutos e percentuais. Apresentar o 
número máximo de veículos na área de embarque e desembarque e o tempo médio de permanência, a ocupação máxima de 
veículos nas áreas de estacionamento e dados sobre a movimentação de mercadorias. 

As pesquisas podem ser dos seguintes tipos: 

 Pesquisa de contagem volumétrica de pessoas e veículos no empreendimento; 

 Pesquisa de ocupação de estacionamento e pátio de carga e descarga; 

 Pesquisa de contagem volumétrica de veículos nas interseções do sistema viário do entorno, considerando todas as 
aproximações. 

5.4 - INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO NA VIZINHANÇA DO EMPREENDIMENTO 

 5.4.1 DRENAGEM PLUVIAL 

Mostrar e descrever, com base no cadastro disponibilizado pela Sudecap e em levantamento topográfico, a infraestrutura de drenagem 
pluvial (sarjetas, bocas de lobo, PVs, redes, galerias, canais, etc.) existente no interior e na vizinhança do empreendimento. Identificar e 
descrever problemas recorrentes de drenagem na área de estudo, contextualizando-os com referência à bacia elementar correspondente e 
à Carta de Inundações do Município.  

Apresentar Planilha da SUDECAP ANEXA e preencher obrigatoriamente os campos: 

1 - CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO; 

2 - ESTIMATIVA DE VAZÃO – MÉTODO RACIONAL; 

3 - DOCUMENTAÇÃO ANEXA (Apresentar obrigatoriamente a documentação do item 4 da Planilha da SUDECAP). 

 

Observação: O Responsável Técnico do Projeto de Drenagem Pluvial deverá ser obrigatoriamente um Engenheiro Civil, se não, deverá 
apresentar atestado do CREA-MG comprovando que o profissional em questão possui atribuição legal para elaboração de Projeto de 
Drenagem Pluvial. 

 5.4.2 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Apenas no caso de áreas com problemas de abastecimento de água e com base no cadastro e informações disponibilizadas pela 
COPASA, identificar a infraestrutura instalada na vizinhança do empreendimento e descrever os problemas recorrentes de abastecimento 
de água no local. Apresentar laudo da COPASA atestando fornecimento e infraestrutura de abastecimento de água. 

Apenas para parcelamentos do solo: Informar as fontes de água a serem utilizadas e se é feito ou se há previsão de ser feito o uso de 
poços para abastecimento de água (se for o caso, indicar as coordenadas geográficas). 

Apenas para parcelamentos ainda não implantados, apresentar declaração da concessionária sobre a disponibilidade de abastecimento de 

água no empreendimento. 

 5.4.3 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Mostrar e descrever, com base no cadastro e informações disponibilizadas pela COPASA e atualizações necessárias, a infraestrutura de 
coleta de esgotos instalada na vizinhança (incluindo a existência de redes em interior de quarteirão), identificando e descrevendo o destino 
dos efluentes no que se refere à interceptação e tratamento. 
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Apenas para parcelamentos ainda não implantados, apresentar declaração da concessionária sobre a disponibilidade de atendimento ao 
empreendimento quanto ao esgotamento sanitário. Apresentar laudo da COPASA atestando fornecimento e infraestrutura de esgotamento 
sanitário. 

5.5 - CARACTERÍSTICAS SÓCIOECONÔMICAS E ORGANIZAÇÃO SOCIAL DA VIZINHANÇA 

 5.5.1 Perfil socioeconômico 

Descrever, através de aspectos demográficos considerados relevantes, o perfil socioeconômico da população residente e usuária da 
vizinhança do empreendimento. Mapear e caracterizar: 

a. Densidade populacional da vizinhança; 

b. Renda média da população residente – em salários mínimos SM; 

c. Taxa de crescimento populacional da vizinhança. 

Observação: No que couber, a caracterização deve ser feita com base nos dados do IBGE. 

 5.5.2 Organização social 

Identificar e caracterizar os diferentes grupos de interesse existentes na vizinhança. Descrever os potenciais conflitos relacionados com a 
implantação do empreendimento. 

 5.6 - PERCEPÇÃO DA COMUNIDADE SOBRE A VIZINHANÇA E SOBRE O EMPREENDIMENTO 

Descrever, com base em pesquisa qualitativa, as percepções dos diferentes grupos sociais presentes na vizinhança do empreendimento. 
Abordar, conforme o caso, as atitudes referentes às condições de vida, às transformações da dinâmica urbana em curso e as percepções 
frente a repercussões negativas existentes ou potenciais geradas pelo empreendimento do ponto de vista da comunidade. 

A pesquisa qualitativa busca aprofundar a percepção acerca do empreendimento a partir da perspectiva de diferentes coletividades 
inscritas no âmbito da população potencialmente influenciada.  

Deverão ser realizadas e anexadas ao EIV as entrevistas com moradores e usuários, representantes dos diferentes setores da sociedade 
civil (comunitário, ambiental e cultural) existentes no entorno do empreendimento, visando abarcar a pluralidade das representações, 
valores e anseios dos grupos sociais relacionados a diferentes temáticas urbanas, devendo ser caracterizado, no mínimo, os aspectos 
relacionados a: 

a) perfil sócio-econômico do entrevistado (sexo, idade e renda); 

b) percepção acerca do espaço de vizinhança, no que se refere à equipamentos urbanos e comunitários (inclusos parques e 
praças), ao meio ambiente, à infraestrutura e sobre grupos organizados da comunidade; 

c) uso da área pelo entrevistado / comunidade; 

d) conhecimento acerca da intenção de instalação do empreendimento; 

e) expectativas, dúvidas, possíveis benefícios ou malefícios advindos da instalação do empreendimento ou conflitos existentes 
para empreendimentos já instalados; 

f) uso habitual ou potencial do empreendimento pelo entrevistado quando de sua instalação. 

Explicar a metodologia de pesquisa adotada. Exige-se, no mínimo, as seguintes entrevistas: 2 entrevistas com moradores de imóveis 
vizinhos direto ao empreendimento; 6 entrevistas com moradores da área de interferência direta do empreendimento; 1 entrevista com 
representante da Associação dos Moradores do bairro, 3 entrevistas com usuários do empreendimento, 3 entrevistas com comerciantes, 
empresários ou prestadores de serviço da vizinhança do empreendimento. A indicação feita é mínima e deve ser aferida quanto à sua 
representatividade por profissional a ser responsável pelas entrevistas.  

A pesquisa deverá ser apoiada em material explicativo sobre o empreendimento, de preferência um panfleto, que deverá conter, no mínimo, 
as seguintes informações: 

a. Nome do empreendimento e empresa/entidade responsável pela sua implantação ou funcionamento; 

b. Descrição do plano de ocupação da área com definição dos usos residenciais e não residenciais previstos, se for o caso; 
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c. Número de pavimentos com indicação da(s) atividade(s) previstas ou existentes em cada um; 

d. Número previsto ou existente de unidades residenciais, se for o caso; 

e. Número previsto ou existente de vagas de estacionamento; 

f. Imagem do empreendimento (volumetria e/ou fotografias) 

Apresentar em anexo: 

a. Cópia do roteiro de entrevista; 

b. Lista de entrevistados (apresentar vínculo e contato); 

c. Cópia do panfleto utilizado. 

5.7 - VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA 

 5.7.1 Valor tributário do imóvel: 

Valor venal do imóvel conforme discriminado no IPTU do ano corrente:  

R$ __________  

Área de terreno considerada: ________ m² 

Área construída considerada: ________ m² 

Valor do IPTU no ano corrente: R$ __________  

Valor do imóvel conforme discriminado na última transmissão de bens imóveis: 

R$ ___________   

Data:_________ 

Condição do imóvel na data da transmissão – terreno/construção: 

 5.7.2 Valor do imóvel conforme pesquisa de mercado 

Apresentar pesquisa qualitativa de mercado para avaliação do imóvel em questão. Analisar, através de critérios objetivos, para a 
valorização do próprio imóvel e de sua área de influência. Deverão ser retratadas características da região de instalação do 
empreendimento que culmine no aumento e/ou depreciação de seu preço final: condições topográficas, qualidade locacional, obras 
privadas ou públicas implantadas ou esperadas no entorno, completude da infraestrutura urbana, condições de mobilidade, expectativas do 
mercado, entre outros fatores. Considerar valores médios dos imóveis da região, principalmente para os empreendimentos similares ao 
pretendido neste estudo, se houver. 

6 - IMPACTOS DO EMPREENDIMENTO NO TERRENO E NA VIZINHANÇA 

6. 1 INTERFERÊNCIAS NO TERRENO 

6.1.1 Movimentação de terra 

Balanço de massa, considerar coeficiente de empolamento: 

Volume de corte:_________________m³. Tipo de material resultante do corte:_________________________________ 

Volume de aterro:______________m³. Tipo de material pretendido para aterramento:_________________________ 

Em caso de bota-fora, citar volume: ___________ m3  

Em caso de área de empréstimo, citar volume:______________m3 

Volume total a ser movimentado: _______________ 

Nível médio do lençol freático: ______________m 
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Profundidade dos subsolos, se houver: ______________ (m) 

Profundidade das escavações, se houver: ______________ (m)  

Apresentar considerações acerca do balanço de massa resultante da movimentação de terra e seus impactos, possíveis impactos no lençol 
freático (rebaixamento), riscos geológicos e abalos estruturais nas construções vizinhas em função das escavações. Informar as medidas a 
serem adotadas para impedir erosão e/ou assoreamento, dispersão da poeira durante e após a movimentação de terra e proteção da 
vegetação a ser preservada. 

6.1.2 Demolição 

Há previsão de demolição / geração de entulho?  (     ) Sim (     ) Não. 

Volume estimado de entulho em função de demolições: ___________________m³ 

Destinação prevista para o entulho (de acordo com a Resolução CONAMA 307/2002 e o Código de Edificações do Município). 

6.1.3 Recursos hídricos 

Há previsão de utilização de águas subterrâneas?  (     ) Sim (     ) Não. 

Caracterizar as intervenções nos recursos hídricos em função da implantação do empreendimento.  

Caracterização dos usos das águas superficiais e subterrâneas, apresentando suas demandas atuais e futuras, se for o caso. 

6.1.4 Supressão de vegetação e manutenção de áreas com vegetação significativa 

Caracterizar as formações vegetais e indivíduos arbóreos isolados, através de, no mínimo, as informações contidas no quadro a seguir: 

SUPRESSÃO/TRANSPLANTIO DE VEGETAÇÃO 

Formações vegetais Espécies isoladas ou predominantes Altura (m) Circunferência na 
altura do peito 

(cm) 

Proteção Legal  

(sim ou não) 
Quantidade a 
ser suprimida/ 

Transplantada 
(m2) / unid 

Nome Científico 

      

      

MANUTENÇÃO DE PRESERVADA 

Formações vegetais Espécies isoladas ou predominantes Altura (m) Circunferência na 
altura do peito 

(cm) 

Proteção Legal  

(sim ou não) 

Quantidade a 
ser preservada 

(m2) / unid Nome Científico 

      

      

VEGETAÇÃO A SER PLANTADA 

Formações vegetais Espécies isoladas ou predominantes Altura (m) Circunferência na 
altura do peito 

(cm) 

Proteção Legal  

(sim ou não) 

Quantidade a 
ser plantada 
(m2) / unid Nome Científico 

      

      

Observação: Em áreas densamente vegetadas, completar o quadro considerando a composição predominante dos maciços com referência 
à planta solicitada no campo A do item 4.1.  

Descrever, quando for o caso, o estado fitossanitário, a estabilidade ou outros aspectos relevantes de indivíduos potencialmente afetados 
pelo empreendimento. 
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6.1.5 Intervenções em áreas protegidas: 

Apresentar mapa contendo as áreas de preservação permanente (APPs) e as áreas non aedificandae ou não parceláveis existentes no 
terreno do empreendimento com sobreposição do estudo preliminar de arquitetura, incluindo acessos e outros elementos construídos 
integrantes da proposta. 

Explicitar e quantificar os efeitos das possíveis intervenções do empreendimento com relação a cada um dos aspectos a seguir: 

(     ) áreas inundáveis; 

(     ) áreas com declividades acima de 30 ou 47%; 

(     ) áreas de proteção de nascentes e cursos d’água; 

(     ) área com cobertura vegetal relevante – considerar porte, bioma e estado de regeneração. 

(    ) Faixas de domínio: 

  (    ) Rodovias (    ) Ferrovia  (     ) Dutos  (    ) Linhas de Transmissão 

(     ) outros (especificar): 

6.2 IMPACTOS NA VIZINHANÇA 

Identificar e descrever possíveis impactos provocados pelo empreendimento que resultem em alterações das características: de densidade 
populacional, da demanda de utilização dos equipamentos urbanos e comunitários, das características de uso e ocupação do solo, da 
dinâmica imobiliária, da geração de tráfego e da demanda por transporte público, das condições de ventilação e iluminação, da paisagem 
urbana e do patrimônio natural e cultural da vizinhança. Incluir na descrição os impactos e sugestões identificados pela população através 
da pesquisa de percepção ambiental. 

Para cada impacto, considerar as diferenças entre a situação existente e a criada com a implantação do empreendimento e descrever as 
medidas incorporadas ao projeto ou propostas para a vizinhança com o objetivo de mitigar os impactos identificados e avaliados a seguir. 

6.2.1  (     ) alterações das condições ambientais e transtornos durante as obras          

Avaliar os impactos e transtornos recorrentes durante as obras de implantação do empreendimento, considerando ruídos, vibrações, 
poluição atmosférica, contaminação de águas subterrâneas e superficiais, circulação de veículos de carga, entre outros. Prever 
necessidade de medidas provisórias para manutenção das edificações vizinhas e do logradouro em condições de funcionalidade e 
segurança.  

Haverá utilização de produto ou subproduto de madeira durante as obras?  (    )sim        (      )não  

Especificar qual será o tratamento dos resíduos de construção civil, apresentando a classificação e volume estimado, os meios de 
acondicionamento, coleta, transporte, destinação e tratamento. 

6.2.2 (     ) alterações nas características de uso e ocupação do solo da vizinhança. 

Comparar a tipologia de uso e ocupação do solo atualmente praticada na vizinhança do empreendimento com aquela prevista pelo 
zoneamento e pelo texto da Lei nº 7.166/96. Com base nisso, identificar e explicar possíveis modificações das tendências das 
características de uso e ocupação do solo da vizinhança em função do caráter e da atratividade do empreendimento e alterações da 
dinâmica de uso e ocupação do solo identificadas. 

Analisar e explicar se sua implantação pode gerar conflitos de usos ou atuar em complementaridade a outros empreendimentos existentes 
na área. 

Abordar, no mínimo, os seguintes aspectos para a análise: 

a. Tipologia de uso e ocupação (tipos predominantes); 

b. Paisagem urbana e ambiência resultantes; 

c. Presença de referenciais urbanos, marcos simbólicos e elementos integrantes do patrimônio cultural. 

d. Potencial de centralidade do empreendimento com a atração de novos empreendimentos para o entorno 

Desenvolver a descrição acima a partir dos mapas apresentados no item 0. 
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6.2.3 (     ) comprometimento da paisagem urbana e do patrimônio natural e cultural e da ambiência da vizinhança. 

Há risco de impactos negativos na paisagem urbana e no patrimônio natural e cultural da vizinhança? 

Utilizar a modelagem 3D ou foto inserção do empreendimento na vizinhança, com a volumetria atual dos quarteirões adjacentes ao 
empreendimento, para analisar de forma comparativa as situações com e sem o empreendimento e os respectivos impactos na 
paisagem urbana, em especial nas visadas a partir de monumentos, locais de visitação turística e pontos notáveis de observação de 
referenciais urbanos, se for o caso. 

6.2.4 (     ) alterações na  qualidade ambiental 

O empreendimento irá alterar os níveis de pressão sonora, gerar poluição atmosférica, apresentar risco de contaminação de águas 
subterrâneas ou superficiais, diminuir área permeável, suprimir vegetação, ou causar outras alterações da qualidade ambiental da 
vizinhança? Explicar e justificar, quantificando, em caso positivo, as alterações provocadas através de parâmetros usuais de medição. 
Descrever os dispositivos de controle ambiental adotados pelo projeto para mitigar os impactos identificados. 

6.2.5 (     ) alterações na iluminação e ventilação das construções vizinhas 

Haverá comprometimento da iluminação e da ventilação de construções vizinhas? Explicar e descrever: 

Apresentar simulação 3D do diagrama solar, analisando de forma comparativa as situações com e sem o empreendimento e os 
respectivos impactos de sombreamento nas edificações vizinhas. Considerar as piores situações e apresentar, pelo menos, 
simulações em dois horários – manhã e tarde.  

6.2.6 (     ) alterações na demanda de utilização equipamentos públicos (redes de infraestrutura e serviços urbanos) 

6.2.6.1 Abastecimento de água: 

APENAS EM SITUAÇÕES CRÍTICAS DE ABASTECIMENTO, informar a demanda adicional de consumo de água potável. Como 
se prevê o atendimento à demanda? Como se pretende evitar o comprometimento da qualidade desses serviços na vizinhança? 
Explicar: 

6.2.6.2 Esgotamento sanitário: 

Qual o volume adicional de esgotos a ser gerado pelo empreendimento? Qual o destino final dos efluentes gerados? Há previsão 
de geração de efluentes não domésticos? Em caso positivo, explicitar os tipos de efluentes que serão gerados e como se prevê a 
destinação final e/ou tratamento dos mesmos.  

6.2.6.3 Resíduos sólidos: 

O volume adicional estimado de geração diária de lixo comum impactará a coleta pública de resíduos sólidos?  
São previstas ações de minimização da geração de resíduos, coleta seletiva, reaproveitamento e reciclagem? Descrever.  
 

6.2.6.4 Drenagem Pluvial 

Qual a estimativa da vazão de pico e do volume de escoamento superficial a ser gerado pelo empreendimento? Mostrar através 
de desenho de concepção (croqui) onde e como serão lançados os volumes de águas pluviais provenientes do empreendimento 
(boca de lobo, sarjeta, caixa de captação, caixa de captação com infiltração, talvegue natural, necessidade de utilização de 
terreno vizinho para o lançamento, outros) e discutir seus impactos na infraestrutura pública de drenagem existente. Apresentar 
memória de cálculo simplificada dos estudos hidrológicos e hidráulicos elaborados para a concepção do sistema de drenagem 
pluvial previstos para o empreendimento. Em caso de histórico de inundação registrado na vizinhança, descrever as medidas de 
controle e ou mitigação previstas em projeto para não sobrecarregar ou melhorar a situação existente. 

6.2.7 (     ) alterações nas características de densidade populacional e seus impactos na vizinhança. 

O empreendimento irá provocar, em função do(s) uso(s) previsto(s) e da atratividade resultante, adensamento populacional na 
vizinhança? Embasar a argumentação no diagnóstico apresentado no item 4.5 e no perfil de usuários previstos para o 
empreendimento.  

6.2.8 (     ) alterações do padrão socioeconômico da população na vizinhança. 

Está prevista alteração significativa do padrão socioeconômico da população residente ou usuária, podendo fazer surgir tendências de 
expulsão de grupos mais vulneráveis da vizinhança? Explicar: 

6.2.9 (     ) alterações na demanda de utilização dos equipamentos públicos e  comunitários e áreas de lazer 

A implantação do empreendimento irá provocar aumento da demanda de utilização dos equipamentos urbanos e comunitários 
(educação, saúde, lazer, etc.)? Explicar e avaliar se há riscos de comprometimento da qualidade dos serviços.  
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6.2.10 (     ) alterações na dinâmica imobiliária 

São previstas alterações na dinâmica imobiliária em função do empreendimento, implicando valorização ou desvalorização dos 
imóveis da vizinhança? Explicar: 

6.2.11 (     ) alterações na ambiência da vizinhança  

As alterações na movimentação de veículos e pessoas, o aumento do nível de ruído e outras formas de poluição, irão promover 
alterações na ambiência com perda de qualidade de vida para a população da vizinhança? Explicar: 

6.2.12 (     ) alterações no tráfego e na demanda por transporte público. 

Identificar e descrever os impactos flagrantes no trânsito e na circulação que serão provocados em função da implantação do 
empreendimento: 

(     ) Aumento da demanda por vagas de estacionamento na vizinhança do empreendimento;   

(     ) Aumento da demanda por vagas de carga e descarga na vizinhança do empreendimento; 

(     ) Obstaculização de vias públicas; 

(     ) Comprometimento de vias e interseções; 

Preencher o quadro abaixo de avaliação dos impactos no sistema viário e de transporte 

Acessos da 
Interseção 

Grau de 
Saturação Atual 

Nível de 
Serviço Atual 

Grau de Saturação 
Futuro SE 

Nível de Serviço 
Futuro SE 

Grau de Saturação 
Futuro CE 

Nível de Serviço 
Futuro CE 

       

       

       

       

(     ) Aumento do fluxo e da possibilidade de conflitos entre veículos e pedestres; 

(     ) Aumento da demanda por viagens no sistema de transporte coletivo. 

(     ) outros (especificar): 

 

6.2.13 (     ) outros impactos 

Descrever outros impactos identificados e analisá-los, de forma comparativa com a situação atual da vizinhança.  
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 7 - AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS 

Preencher o quadro a seguir com todos os tipos de impactos identificados no item 6, ponderando-os segundo a etapa de ocorrência, sua 
influência positiva ou negativa.  

 

Discriminar as propostas de mitigação dos impactos negativos identificados, bem como as propostas de potencialização dos impactos 

positivos, através de soluções incorporadas ao projeto ou medidas a serem implementadas na vizinhança do empreendimento.  
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Anexo 7 - Avaliação dos impactos gerados pela implantação do empreendimento 

 

Grupo de Impacto 

Tipo de 
impacto 

Fase do 
impacto 

Medidas mitigadoras, potencializadoras ou compensatórias 

Fase das 
Medidas 

P N PL O/I O
C 

PL O/I O
C 

6.1.1 intervenções de movimentação de 
terra 

         

6.1.2 demolição          

6.1.3 intervenções em recursos hídricos          

6.1.4 supressão de vegetação          

6.1.5 intervenções em áreas protegidas          

6.2.1 alterações das condições 
ambientais e transtornos durante as 
obras 

         

6.2.2 alterações nas características de 
uso e ocupação do solo da vizinhança. 

         

6.2.3  comprometimento da paisagem 
urbana e do patrimônio natural e cultural 
e da ambiência da vizinhança. 

         

6.2.4 alterações na qualidade 
ambiental 

         

6.2.5 alterações na iluminação e 
ventilação das construções vizinhas 

         

6.2.6 alterações na demanda de 
utilização equipamentos públicos  
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6.2.7 alterações nas características de 
densidade populacional e seus impactos 
na vizinhança. 

         

6.2.8 alterações do padrão 
socioeconômico da população na 
vizinhança. 

         

6.2.9  alterações na demanda de 
utilização dos equipamentos públicos e  
comunitários e áreas de lazer 

         

6.2.10 alterações na dinâmica 
imobiliária 

         

6.2.11 alterações na ambiência da 
vizinhança 

         

6.2.12 alterações no tráfego e na 
demanda por transporte público. 

         

6.2.13 outros impactos          

P = Impacto Positivo          N = Impacto Negativo            PL = Fase de Planejamento      O/I = Fase de Obras e/ou implantação         OC = Fase de Ocupação 
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 8 - REFERÊNCIAS E FONTES DE CONSULTA 

 

 

 

 

 


