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RESUMO 

 

 

O Estatuto da Cidade instituiu a exigência de realização do Estudo de Impacto de Vizinhança 

- EIV, que se configura em instrumento de controle prévio do desenvolvimento da cidade, 

buscando a construção da qualidade da vida urbana bem como a garantia da ordem 

urbanística. O EIV deve ser apresentado na forma de um relatório – Relatório de Impacto de 

Vizinhança - RIV onde constam as informações relativas às atividades que impõem impactos 

à cidade.  O RIV é destinado a instruir as autoridades públicas e a população quanto à 

avaliação da compatibilidade e adequação do empreendimento e sua área de influência e para 

propor medidas mitigadoras ou compensatórias dos impactos causados pelo empreendimento. 

Para os empreendimentos de impacto e os que causam incomodidade, soma-se ao 

licenciamento para ocupação o licenciamento para o uso, e este processo constitui o 

licenciamento urbanístico. Esta pesquisa analisa os instrumentos urbanísticos para o Estudo 

Prévio de Impacto de Vizinhança e para a elaboração do Relatório de Impacto de Vizinhança 

no Município de Maringá, Estado do Paraná e apresenta algumas reflexões quanto aos 

desdobros nos licenciamentos urbanísticos de empreendimentos. Os resultados permitem 

afirmar que nas zonas urbanas do município de Maringá o licenciamento urbanístico é 

condicionado ao licenciamento ambiental sempre que o empreendimento for considerado de 

impacto e independentemente do seu porte e do nível de incomodidade os processos para o 

licenciamento urbanístico tornam-se onerosos, morosos e em alguns casos ineficazes. 

Palavras-chave:  Estudo de Impacto de Vizinhança. Planejamento urbano. Políticas públicas 

urbanas. Meio ambiente urbano. 

  



ABSTRACT 

 

 

The requirement of accomplishment of the Neighborhood Impact Study – NIS was instituted 

by The Statute of the City, configured as in instrument of previous control of the city 

development, looking forward the construction of urban life quality as well as the 

urbanization order guarantee. The NIS must be presented as a report - Neighborhood Impact 

Report - NIR gathering the information about those activities that impose impacts to the city.  

The NIR aims to instruct public authorities and the population about the evaluation of the 

enterprise compatibility and adequacy to its influence area and to consider mitigating or 

compensatory actions due to the impacts caused by the enterprise. For those impact 

enterprises and those ones that may cause harmfulness, beyond the occupation licensing is 

asked the using licensing, and this process constitutes the urbanization licensing. This 

research analyzes the urbanization instruments for the Previous Neighborhood Impact Study 

and for the elaboration of the Neighborhood Impact Report in the City of Maringá, State of 

the Paraná and presents some reflections about the consequences over the enterprises 

urbanization licensing. The results allow to affirm that in city of Maringá urban zones the 

urbanization licensing is conditional to the environmental licensing whenever the enterprise is 

considered of impact and regardless of its size and its harmfulness level the urbanization 

licensing processes become onerous, slow and inefficient in some cases.   

Keywords:  Neighborhood Impact Study. Urban planning. Urban public policies. Urban 

environment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A maior parte da população brasileira vive em áreas urbanas. Tal fato traz consigo um 

grande número de problemas que devem ser tratados de maneira global, para que se garanta 

um mínimo de qualidade de vida a seus habitantes. A urbanização desencadeia uma série de 

problemas como a inexistência de habitação adequada para toda a população, saneamento 

básico que atenda a todos os moradores, excesso de população e degradação ambiental. A 

ocupação ou utilização de um determinado lote urbano pode produzir impactos sobre o seu 

entorno e, conseqüentemente, causar reflexos diretos na vida e na dinâmica urbana da 

vizinhança (PIRES, 2007). 

A atividade urbanística resulta para o poder público na obrigação de ordenar os 

espaços habitáveis. A Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, denominada Estatuto da 

Cidade estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da 

propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem 

como do equilíbrio ambiental (OLIVEIRA; ARAÚJO JÚNIOR, 2006). 

O Estatuto da Cidade estabelece que lei municipal defina os empreendimentos e 

atividades, privados ou públicos, em área urbana, que dependerão da elaboração de um estudo 

prévio de impacto de vizinhança, o Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, para a obtenção 

das licenças de construção, ampliação ou funcionamento, a cargo do poder público municipal 

(OLIVEIRA, 2001).  

O EIV requer o estabelecimento de regras para sua aplicação em âmbito local, 

excluindo a possibilidade de que o estudo seja exigido por órgãos estaduais ou federais. Trata-

se de instrumento de controle social e democrático, pelo qual serão considerados os efeitos 

positivos e negativos sobre a qualidade de vida da população residente na área e nas 

proximidades e sobre a ordem urbanística. Entretanto, deve estar previsto na legislação 

municipal para ser usado como condicionante na outorga de licenças ou autorizações de 

construção, ampliação ou funcionamento de determinados empreendimentos. Possui como 

características fundamentais a ampla publicidade e a garantia de acesso aos seus documentos 

por qualquer interessado. Deve incluir também, alternativa de localização e o conjunto de 

medidas mitigadoras e compensatórias dos impactos gerados (ROCCO, 2009). 

A partir da análise dos impactos é possível avaliar a pertinência da implantação do 

empreendimento ou atividade no local indicado, estabelecendo uma relação da cidade com o 
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empreendimento e do empreendimento com a cidade, considerando o meio no qual está 

inserido (PRESTES, 2003). 

O EIV tem natureza eminentemente técnica, produzido com diagnóstico da área 

potencialmente afetada pelas atividades propostas, assim como, com a análise dos efeitos 

diretos e indiretos, positivos e negativos, das obras e do funcionamento, propriamente 

considerado na vizinhança do empreendimento. Os principais resultados do EIV são 

sintetizados no Relatório de Impacto de Vizinhança - RIV, um documento elaborado como 

um resumo das análises do estudo, escrito em linguagem popular e de forma que seja 

compreensível e acessível a qualquer cidadão, independente de formação técnica ou 

profissional. O RIV é o documento que servirá de consulta à população e de fundamento para 

a requisição de agendamento de audiência pública (ROCCO, 2009). 

O EIV não deve representar limitação ou impedimento à realização de 

empreendimentos que beneficiem todo o município, mas compatibilizar os ônus e benefícios 

de cada empreendimento, no tocante à vizinhança imediata e ao conjunto da cidade (ROCCO, 

2009). 

A cidade de Maringá possui uma população estimada em 357.117 habitantes (IBGE, 

2010), Produto Interno Bruto per capita da ordem de R$ 18.500,00 (IBGE, 2008) e índices de 

urbanização superiores a 97% (IPARDES, 2010). Localiza-se na região Noroeste do Paraná e 

é sede de uma Região Metropolitana composta por 17 municípios e um pólo comercial, 

educacional e prestador de serviços consolidado. 

Na medida em que a cidade de Maringá foi planejada e implantada levando-se em 

conta critérios topográficos, que minimizaram os impactos derivados das ações da drenagem 

das águas pluviais; considerando critérios de mobilidade, que interligaram toda a área 

inicialmente urbanizada; considerando critérios de ocupação setorizada, que levaram em conta 

aspectos ambientais, físicos e sociais, os Estudos de Impacto de Vizinhança se tornaram – 

antes - mecanismo de monitoramento da qualidade de vida urbana, do que elementos de 

correção do uso e ocupação do solo.  

 

 

1.1 JUSTIFICATIVAS  

 

 

A Constituição Federal de 1988 prevê, em seu artigo 30, inciso I, que compete aos 

municípios legislar sobre assuntos de interesse local; e no inciso VIII que lhes compete 
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estabelecer uma disciplina específica com relação ao ordenamento urbanístico em seu 

território mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do 

solo urbano. Assim, justifica-se o estudo de caso proposto tendo como sítio de pesquisa o 

município de Maringá- PR, por tratar-se de um tema único e específico para cada 

município. 

Considerando que o prazo limite para os municípios com mais de 20.000 habitantes 

instituírem seus planos diretores, expirou no ano 2006, e que a partir de então passou a 

vigorar a obrigatoriedade da regulamentação do EIV e do RIV julga-se oportuno estudar 

os desdobros do tema uma vez que em Maringá a regulamentação ocorreu pelo Decreto 

1.050, em 27 de agosto de 2007. Passados três anos, em 2010, 162 (cento e sessenta e 

dois) Relatórios de Impacto de Vizinhança haviam sido deferidos pelo Conselho 

Municipal de Planejamento e Gestão Territorial de Maringá. A experiência acumulada 

associada às características territoriais e dos instrumentos urbanísticos do sítio pesquisado 

tornam relevante a proposição do tema para estudo com o qual se espera contribuir.  

Tendo em vista as recentes reestruturações colocadas pela Lei Complementar (LC) 

nº 799/2010 de 12 de janeiro de 2010, que alterou a LC 632/2006 que criou o Plano 

Diretor do Município de Maringá, e instituiu uma Macrozona Urbana de Ocupação 

Imediata, com o objetivo de orientar as políticas públicas no sentido de aumentar a oferta 

de glebas urbanizáveis, atender à crescente demanda por lotes urbanizados, equilibrar a 

relação entre demanda e oferta de lotes urbanizados e contribuir para a redução dos custos 

da terra urbanizável e urbanizada, e ainda, que tramita na Câmara Municipal um projeto 

de lei que prevê a criação de novos eixos estruturantes do crescimento urbano, com o 

objetivo de descentralizar a ocupação do solo, privilegiando as áreas mais afastadas do 

centro da cidade, entende-se a necessidade e urgência de estudos que permitam a 

ocupação racional do espaço urbano, oportunizando um maior equilíbrio entre as 

densidades populacionais da malha urbana e conseqüentemente a agregação de qualidade 

de vida e oportunidades de desenvolvimento a todos seus habitantes de forma mais 

igualitária. 

No âmbito acadêmico, justifica-se o estudo como modo de contribuir para a 

consolidação da linha de pesquisa em gestão territorial e habitação social para qual este 

trabalho representa a terceira contribuição sob orientação da Professora Doutora Marcela 

Paula Zanin Meneguetti. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

 

O objetivo geral deste estudo é compreender a estrutura do processo de licenciamento 

urbanístico empregado no Município de Maringá-PR, seu conteúdo e possíveis desdobros. 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 

1. Estudar os instrumentos para licenciamentos urbanísticos na zona urbana de 

Maringá - PR; 

2. Estabelecer um diagnóstico sobre a regulamentação dos artigos 36 e 37 do 

Estatuto da Cidade no Município de Maringá; 

3. Estabelecer questionamentos e reflexões sobre a prática do Relatório de Impacto 

de Vizinhança no Município de Maringá-PR. 

4. Adquirir conhecimento que possam ser subsídios para o avanço de novos estudos 

nesta linha de pesquisa; 

5. Reunir dados pertinentes ao tema; 

6. Incrementar as fontes bibliográficas;  

7. Obter resultados que possam ser recomendados para futuros projetos de pesquisa. 

 

 

1.3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

Nesta pesquisa emprega-se o estudo de caso como instrumento de investigação, 

mostrando sua natureza e seu delineamento como metodologia de investigação e sua 

aplicação. 

Magda Maria Ventura (2007) conceitua que nesta modalidade de pesquisa científica é 

necessário definir o objeto de estudo e construir seu processo de investigação, delimitando seu 
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universo; assim numa ponta identificam-se os estudos agregados, quando a intenção é 

examinar o próprio universo e na outra o estudo de caso, onde se estuda uma unidade ou parte 

do todo. No entanto, no estudo de caso deverá sempre haver a preocupação de se perceber o 

que o caso sugere a respeito do todo e não apenas do caso estudado. 

O estudo de caso como modalidade de pesquisa é entendido como uma metodologia 

ou como a escolha de um objeto de estudo definido pelo interesse em casos específicos; ela 

visa à investigação de um caso específico, contextualizado em tempo e lugar para que se 

possa realizar uma busca circunstanciada de informações (VENTURA, 2007). 

O estudo de caso pode ser classificado em: intrínseco ou particular, quando procura 

compreender melhor um caso particular em si, em seus aspectos intrínsecos; instrumental, ao 

contrário, quando se examina um caso para se compreender melhor outra questão, algo mais 

amplo, orientar estudos ou ser instrumento para pesquisas posteriores; coletivo, quando 

estende o estudo a outros casos instrumentais conexos com o objetivo de ampliar a 

compreensão ou a teorização sobre um conjunto ainda maior de casos (VENTURA, 2007). 

A natureza do estudo de caso proposto é intrínseca e está apoiado em pesquisa 

documental em acervo físico e digital e pesquisa exploratória. 

 

 

1.4 ESTRUTURA DO TEXTO 

 

 

Para fundamentação da pesquisa foram estudados os instrumentos legais reguladores 

do uso e ocupação do solo urbano, recortando em cada um, e em diferentes tempos, o conceito 

de propriedade e de sua função social; apresenta-se uma síntese do processo de urbanização 

no Brasil; recortes da política do meio ambiente e de seus instrumentos reguladores; recortes 

da política de desenvolvimento urbano e de seus instrumentos reguladores EIV e RIV. Os 

resultados dos estudos destas temáticas estão apresentados no Capítulo 2, Conceitos e 

Fundamentos. 

No Capítulo 3, apresenta-se o estudo de caso cujo objeto é a cidade de Maringá e seus 

instrumentos para o licenciamento urbanístico. 

As discussões e contribuições estão apresentadas no Capítulo 4 que é seguido pela 

lista das referências consultadas. 
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2 CONCEITOS E FUNDAMENTOS 

 

 

Para fundamentação da pesquisa foram estudados os instrumentos legais reguladores 

do uso e ocupação do solo urbano, recortando em cada um, e em diferentes tempos, o conceito 

de propriedade e de sua função social; apresenta-se também, neste capítulo, uma síntese do 

processo de urbanização no Brasil; recortes da política do meio ambiente e de seus 

instrumentos reguladores; recortes da política de desenvolvimento urbano e de seus 

instrumentos reguladores EIV e RIV (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Linha do tempo: propriedade nas Constituições Brasileiras. 

 

 

2.1 O CONCEITO DE PROPRIEDADE NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS 

 

 

No Brasil, a partir da Carta Imperial de 1824, nos moldes da Constituição Portuguesa, 

de 23 de setembro de 1822, a propriedade foi considerada como direito fundamental e 

absoluto. A Carta Imperial determinou em seu artigo 6º a propriedade como um direito 
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sagrado e inviolável do indivíduo, em dispor a sua vontade, de todos os seus bens, segundo as 

leis vigentes. Cabe observar que estes documentos possuíam um caráter absolutista, na 

medida em que não observavam o interesse social no exercício do domínio. Neles, o direito de 

propriedade não contemplava, em seu regime jurídico, qualquer indício do princípio de 

função social da propriedade privada (PIRES, 2007). 

Na Constituição Republicana, promulgada em 24 de fevereiro de 1891, que instituiu o 

presidencialismo e o federalismo, o direito de propriedade foi mantido de forma absoluta.  

A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 16 de julho de 1934 

assegurava o direito de propriedade condicionado ao interesse social, ou coletivo, desde que 

determinado por lei (PIRES, 2007). 

A Constituição Federal de 1934, em seu Artigo 113, inciso XVII dispunha: 

 

Artigo 113. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes 
no país a inviolabilidade dos direitos concernentes a liberdade, a 
subsistência, a segurança individual e a propriedade, nos seguintes termos: 
[...] 
XVII. É garantido o direito de propriedade, que não poderá ser exercido 
contra o interesse social ou coletivo, na forma que a lei determinar. A 
desapropriação por necessidade ou utilidade pública far-se-á nos termos da 
lei, mediante prévia e justa indenização. Em caso de perigo iminente, como 
guerra ou comoção intestina, poderão as autoridades competentes usar da 
propriedade particular até onde o bem público o exija, ressalvado o direito à 
indenização ulterior. 

 

Durante o regime do Estado Novo, a Constituição da República dos Estados Unidos do 

Brasil de 16 de novembro de 1937, passou por nova redação e assegurou o direito à 

propriedade em seu Artigo 122, inciso XIV, retirando o termo inviolável e o condicionamento 

à função social (PIRES, 2007). 

 

Artigo 122. A Constituição assegura aos brasileiros e estrangeiros residentes 
no país o direito à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos 
termos seguintes: 
[...] 
XIV. O direito de propriedade, salvo a desapropriação por necessidade ou 
utilidade pública, mediante indenização prévia. O seu conteúdo e os seus 
limites serão os definidos nas leis que lhe regularem o exercício (BRASIL, 
1937). 

 

Em 18 de setembro de 1946, foi promulgada outra Constituição da República dos 

Estados Unidos do Brasil, fruto de uma Assembléia Nacional Constituinte. Uma Constituição 

republicana, federativa e democrática onde os direitos individuais foram resgatados e o 
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caminho da democracia fora retomado, bem como o estado democrático de direito 

encontrava-se respeitado. Embora a Constituição de 1946 não tivesse apresentado novidades 

ao garantir o direito de propriedade lado a lado com os direitos fundamentais, marcou, sem 

dúvida, novo período de evolução no âmbito constitucional brasileiro, na medida em que fez 

figurar o direito de propriedade sob o regime da função social em bases mais claras e 

definidas (PIRES, 2007). 

Os artigos 141 e 147 da Constituição Federal de 1946 estatuíam: 

 

Artigo 141. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à 
liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
§16. É assegurado o direito de propriedade, salvo o caso de desapropriação 
por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante prévia 
e justa indenização em dinheiro. Em caso de perigo iminente, como guerra 
ou comoção intestina, as autoridades competentes poderão usar da 
propriedade particular, se assim o exigir o bem público, ficando, todavia, 
assegurado o direito a indenização ulterior. 
Artigo 147. O uso da propriedade será condicionado ao bem-estar social. A 
lei poderá, com observância do disposto no artigo 141, §16, promover a justa 
distribuição da propriedade, com igual oportunidade para todos. 
 

Na vigência da Constituição de 1946, emergiu o Estatuto da Terra – Lei nº 4.504 de 30 

de novembro de 1964, com contornos específicos a respeito da função social da propriedade 

rural. No tocante à propriedade, a reforma constitucional de 1967 garantiu a propriedade nos 

mesmos termos da Constituição Federal de 1946, mantendo dois interesses básicos: o 

interesse individual e o interesse social, além de elevar a função social da propriedade à 

condição de princípio (PIRES, 2007): 

 

Artigo 150. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à 
liberdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos: 
[...] 
§22 - É garantido o direito de propriedade, salvo o caso de desapropriação 
por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante prévia 
e justa indenização em dinheiro, ressalvado o disposto no art. 157, §1º. Em 
caso de perigo público iminente, as autoridades competentes poderão usar da 
propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior. 
[...] 
Artigo 157. A ordem econômica tem por fim realizar a justiça social, com 
base nos seguintes princípios: 
[...] 
III - função social da propriedade; 
[...] 
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§1º - Para os fins previstos neste artigo a União poderá promover a 
desapropriação da propriedade territorial rural, mediante pagamento de 
prévia e justa indenização, fixada segundo os critérios que a lei estabelecer, 
em títulos especiais da dívida pública, com cláusula de exata correção 
monetária, resgatáveis no prazo máximo de vinte anos, em parcelas anuais 
sucessivas, assegurada a sua aceitação, a qualquer tempo, como meio de 
pagamento de até cinqüenta por cento do imposto territorial rural e como 
pagamento do preço de terras públicas. 

 

Segundo Pires (2007) a reforma constitucional de 1967 vinculou a propriedade privada 

ao princípio da função social, demonstrou o comprometimento dela com o interesse social de 

ordem econômica. 

Ela não tratou da propriedade urbana, mas tão somente da propriedade rural. Tal fato 

levou ao entendimento de que somente a propriedade rural estaria vocacionada a uma função 

social. Por último, na Constituição Federal de 1988 a propriedade foi elevada à categoria de 

direito fundamental ao lado da vida, liberdade, igualdade (PIRES, 2007): 

A orientação constitucional da propriedade está disciplinada nos artigos 5 e 170 da CF 

de 1988: 

 

Artigo 5. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
XXII - é garantido o direito de propriedade; 
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social 
XXIV – previa e justa indenização em caso de desapropriação por 
necessidade ou utilidade ou por interesse social. 
Artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, 
conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
[...] 
II – A propriedade privada; 
III - função social da propriedade. 

 

 

2.2 PROCESSO DE URBANIZAÇÃO NO BRASIL 

 

 

Em 1960, o Brasil contava com 31 milhões de habitantes considerados 55% (cinqüenta 

e cinco por cento) como população rural e 45% (quarenta e cinco por cento) como população 

urbana. Em 2000, o número de habitantes era 169,5 milhões sendo considerados 18% (dezoito 
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por cento) população rural e 82% (oitenta e dois por cento) população urbana (MACEDO, 

2011). 

No processo de urbanização, os anos 1970 foram marcados por movimentos sociais 

urbanos por moradia e serviços urbanos. Nos anos 1980, a iniciativa popular pela Reforma 

Urbana na Assembléia Nacional Constituinte resultou na incorporação da questão urbana em 

dois capítulos da Constituição Federal de 1988. Os anos 1990 foram marcados por dois 

eventos: o Fórum Nacional pela Reforma Urbana de onde emergiu a Frente Nacional pelo 

Saneamento Ambiental mobilizando as entidades do saneamento ambiental em torno do 

Projeto de Lei 199/91; a Conferência Habitat II em Istambul que introduziu as mudanças de 

paradigmas da questão urbana (MACEDO, 2011). 

Concomitantes aos anos 1980 e 1990, várias experiências sociais relevantes ocorreram 

nas cidades brasileiras: Orçamento Participativo em Porto Alegre, Planos Diretores 

Participativos, Urbanização de Favelas, criação de Zonas Especiais de Interesse Social 

(MACEDO, 2011). 

Após tramitar por 11 anos no Congresso Nacional, o projeto de Lei nº 5.788/90 foi 

aprovado em 10 de julho de 2001, transformando-se, na Lei Federal nº 10.257, também 

denominada por Estatuto da Cidade (MACEDO, 2011). 

Em 2003, resultaram da I Conferência Nacional das Cidades: o estabelecimento dos 

princípios, diretrizes e objetivos da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - PNDU; a 

instalação do Conselho das Cidades; o estabelecimento de comitês técnicos para a habitação, 

o saneamento ambiental, o trânsito, transporte e mobilidade urbana bem como para o 

planejamento e gestão do solo urbano. 

Em 2006, fim do prazo para os municípios que tinham obrigatoriedade de elaboração 

do plano diretor. 

 

 

2.3  A CIDADE 

 

 

A cidade, no Brasil, “é um núcleo urbano qualificado por um conjunto de sistemas 

político-administrativos, econômico não-agrícola, familiar e simbólico como sede do governo 

municipal, qualquer que seja a sua população” (SILVA, 2001, p. 26). 
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A Constituição Federal de 1988 estabelece que a República Federativa do Brasil é 

formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal (SILVA, 

2008, p. 65).  

No que concerne aos municípios, a organização administrativa pode estar dividida em 

cidade, distritos e sub-distritos e tantas outras que podem ser substabelecidas no sentido de 

garantir o melhor funcionamento do governo e da prestação de serviços. Podem ser criadas 

regiões agrícolas, fazendárias, policiais, sanitárias, delimitam-se núcleos industriais, zonas 

urbanas, bairros residenciais, dentre outros. A cidade é uma divisão urbana delimitada e sede 

do município (ROCCO, 2009). 

A delimitação da zona urbana ou perímetro urbano deve ser feita por lei municipal, 

tanto para fins urbanísticos como para efeitos tributários. No primeiro caso a competência é 

privativa do município, cabendo à lei urbanística estabelecer os requisitos que darão à área 

condição urbana ou urbanizável e, atendidos esses requisitos, a lei especial delimitará o 

perímetro urbano, as áreas de expansão urbana e os núcleos de urbanização. No segundo caso 

dos efeitos tributários, a lei que define a zona urbana deverá atender os requisitos do artigo 

32, da Lei 5.172 de 1966 denominada Código Tributário Nacional - CTN (MEIRELLES, 

1990). 

 

Art. 32 – O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade 
predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio 
útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por cessão física, como 
definido na lei civil, localizada na zona urbana do Município. 
§ 1º Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida 
em lei municipal; observado o requisito mínimo de melhoramentos indicados 
em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes construídos ou mantidos pelo 
poder público: 
I – meio fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 
II – abastecimento de água; 
III – sistema de esgotos sanitários; 
IV – rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição 
domiciliar; 
V – escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) 
quilômetros do imóvel considerado. 
§ 2º A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de 
expansão urbana, constantes dos loteamentos aprovados pelos órgãos 
competentes, destinadas à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que 
localizadas fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior. 

 

Do artigo 32 se depreende que o território municipal é considerado urbano quando 

delimitado por lei municipal específica. Por território rural é o território municipal não 

urbano. 
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Meirelles (1990, p. 34) estabelece ainda as definições de área urbanizável e área de 

expansão urbana:  

 

Área urbanizável e área de expansão urbana tem conceitos equivalentes, 
diferindo apenas quanto à localização. Com efeito, ambas são porções do 
território municipal destinadas à urbanização, mas a expressão área 
urbanizável aplica-se à parte distinta e separada de qualquer núcleo urbano, 
ao passo que área de expansão urbana é a que se reserva em continuação à 
área urbanizada, para receber novas construções e serviços públicos, 
possibilitando o normal crescimento de cidades e vilas.  

 

 

2.4  CATEGORIZAÇÃO DAS CIDADES BRASILEIRAS 

 

 

Ao estudar as cidades e as tendências na urbanização brasileiras Anderson Kazuo 

(2011) estabelece para a categorização das cidades as seguintes premissas: 

1. os contextos regionais influenciam as cidades que se localizam em seu interior e 

as cidades influenciam seus respectivos contextos regionais; 

2. as cidades brasileiras se diferenciam não somente segundo seus portes 

populacionais e tendências demográficas, mas também de acordo com suas 

capacidades de polarização de regiões e redes urbanas. Essas capacidades de 

polarização são definidas segundo variáveis políticas, econômicas e locacionais; 

3. as desigualdades sócio-econômicas existentes entre as cidades, relacionadas com 

suas inserções regionais e conexões com os fluxos da economia nacional e 

internacional, influenciam as tendências demográficas e demandas sociais locais; 

4. o crescimento acelerado ou estagnação populacional das cidades brasileiras tem 

co-relação com as dinâmicas econômicas existentes, independente dos portes 

populacionais; 

5. as cidades brasileiras se distribuem de modo heterogêneo no território do país; 

6. o crescimento e o adensamento das periferias urbanas das regiões metropolitanas 

das capitais estaduais, principais pólos urbanos do país seguem padrões 

desiguais de acesso à terra e degradação ambiental; 

7. deterioração e despovoamento das áreas urbanas centrais das metrópoles;  

8. decréscimos populacionais e estagnação urbana e econômica de cidades 

menores; 
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9. crescimento urbano, econômico e populacional de cidades localizadas em áreas 

de extração mineral e vegetal e de exploração e processamento do petróleo 

ocorrem com degradação ambiental, conflitos fundiários, déficits de urbanidade 

e tensões com populações tradicionais. 

 

Os resultados do cenário de caracterização dos municípios brasileiros proposto por 

Kazuo (2011) estão apresentados nos Quadros 1 e 2:  

1. 5.563 é o número de municípios no Brasil; 

2. Em 61 municípios moram 34,86% da população brasileira que produz 48,71% 

do produto Interno Bruto – PIB; 

3. 4.003 municípios possuem menos de 20 mil habitantes. 

 

Faixa População Municípios População PIB (R$) 

Mais de 350 mil hab. 61 64.144.341 1.154.239.615,82 

De 350 a 50 mil hab. 505 56.339.642 722.094.340,97 

De 50 a 20 mil hab. 994 29.986.945 247.262.066,34 

Menos de 20 mil hab. 4.003 33.513.562 246.178.486,09 

Total 5.563 183.984.490 2.369.774.509,21 
Quadro 1 – Distribuição dos municípios brasileiros segundo faixas populacionais. 
Fonte: Kazuo (2011). 
 

% Municípios % População % PIB 

1,10% 34,86% 48,71% 

9,08% 30,62% 30,47% 

17,87% 16,30% 10,43% 

71,96% 18,22% 10,39% 

100,00% 100,00% 100,00% 
Quadro 2 – Representatividade da população e dos municípios brasileiros no Produto Interno Bruto – PIB.  
Fonte: Kazuo (2011). 
 

 

2.5 A POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE E OS INSTRUMENTOS EIA/RIMA 

 

 

A Política Nacional do Meio Ambiente foi instituída como reflexo do movimento que 

os países do ocidente desencadearam, a partir da Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente Humano, em 1972, sediada em Estocolmo, na Suécia, que discutiu as repercussões 
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das questões ecológicas. A Lei Federal nº 6.938 de 31 de agosto de 1981 (BRASIL, 1981), 

dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 

aplicação. Em seu artigo 3º, define:  

1. o meio ambiente como o conjunto de condições, leis, influências e interações de 

ordem física, química e biológica, que permite, abriga, e rege a vida em todas as 

suas formas;  

2. os recursos ambientais compreendem a atmosfera, as águas interiores, 

superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os 

elementos da biosfera, a fauna e a flora. 

 

No Anexo VIII da Lei Federal nº 6.938 (BRASIL, 1981) estão apresentadas as 

atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais e seus respectivos 

grau de risco. Neste trabalho estão apresentadas as atividades desenvolvidas em meio urbano: 

1. indústria de produtos minerais não metálicos (cerâmica, gesso, vidro); grau de 

risco (Médio); 

2. indústria metalúrgica; grau de risco (Alto); 

3. indústria mecânica; grau de risco (Médio); 

4. indústria de material elétrico, eletrônico e comunicações; grau de risco (Médio); 

5. indústria de material de transporte; grau de risco (Médio); 

6. indústria de madeira; grau de risco (Médio); 

7. indústria de couros e peles; grau de risco (Alto); 

8. indústria têxtil, de vestuário, calçados e artefatos de tecidos; grau de risco 

(Médio); 

9. indústria de produtos de matéria plástica; grau de risco (Pequeno); 

10. indústrias diversas (usinas de produção de asfalto e de concreto); grau de risco 

(Pequeno); 

11. indústria química; grau de risco (Alto); 

12. indústria de produtos alimentares e bebidas; grau de risco (Médio); 

13. serviços de utilidades; grau de risco (Médio); 

14. transporte, terminais, depósitos e comércio; grau de risco (Alto); 

15. turismo; grau de risco (Pequeno). 

 

De acordo com o artigo 200 do Capítulo VIII da Constituição Federal (BRASIL, 1988) 

o meio ambiente possui vários aspectos e pode ser classificado em: meio ambiente natural, 
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que é composto pelo solo, pela água, o ar atmosférico, a fauna e a flora; meio ambiente 

cultural que é composto pelo patrimônio arqueológico, artístico, paisagístico e turístico, 

histórico, arquivo, registro, museu e biblioteca; meio ambiente artificial que são os edifícios, 

equipamentos urbanos, comunitários; meio ambiente do trabalho que envolve a proteção do 

trabalhador em seu local de trabalho e as normas de segurança, bem como lhe fornecendo 

uma qualidade de vida digna, por meio da proteção ao meio ambiente. 

A Constituição Federal de 1988 determina em seu artigo 225, inciso IV: Exigir para 

instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação 

ambiental estudo prévio de impacto ambiental. 

O EIA/RIMA, Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental, 

destinam-se a identificar os recursos ambientais e suas interações tal como existem, por meio 

do diagnóstico ambiental da área de influência, considerando os meios físico, biológico e 

socioeconômico. Avaliam também a melhor alternativa tecnológica, a melhor localização, as 

medidas mitigadoras e compensatórias, além de propor programas de monitoramento dos 

impactos nas fases de implantação e operação, a fim de ter atestada sua viabilidade ambiental 

pelo órgão competente (SAMPAIO, 2005). 

 

 

2.6 A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OS INSTRUMENTOS 

EIV/RIV 

 

 

Conforme disposto na Constituição Federal de 1988, artigo 182, a política de 

desenvolvimento urbano é executada Poder Público Municipal tendo por instrumento básico para 

ordenar o desenvolvimento e a expansão urbana, o plano diretor aprovado pela Câmara Municipal: 

 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder 
Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei têm por 
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
garantir o bem- estar de seus habitantes. 
§ 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para 
cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política 
de desenvolvimento e de expansão urbana. 
§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 
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A Lei Federal 10.257, denominada Estatuto da Cidade, regulamenta os artigos 182 e 

183 da Constituição Federal e define as diretrizes gerais da política urbana. 

O Estatuto da Cidade ocasionou um profundo impacto no direito à cidade, que deixou 

de ser um direito reconhecido somente no campo da política e passou a ser um direito 

reconhecido no campo jurídico. O direito à cidade, adotado pelo direito brasileiro, é colocado 

no mesmo patamar dos demais direitos de defesa dos interesses coletivos e difusos, como, por 

exemplo, o direito do consumidor, do meio ambiente, do patrimônio histórico e cultural, da 

criança e do adolescente, da economia popular (SAULE JÚNIOR, 2008). 

O Direito à Cidade é o paradigma para a observância das funções sociais da cidade, 

que serão respeitadas quando as políticas públicas assegurarem, às pessoas que vivem nas 

cidades, o acesso à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura 

urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e 

futuras gerações (SAULE JÚNIOR, 2008). 

O Estatuto da Cidade criou vários instrumentos de operacionalização da função social 

da propriedade urbana, destacando-se, dentre eles, o plano diretor, o qual foi eleito pelo 

legislador constituinte e ordinário, como, o instrumento básico da política de desenvolvimento 

e de expansão urbana (§ 1º, art. 182 da Constituição Federal e art. 40 do Estatuto da Cidade), 

obrigatoriamente o imóvel urbano submete-se a ele para o cumprimento de sua função social; 

ele também viabiliza a utilização de vários instrumentos urbanísticos de implementação da 

política urbana (JARDIM, 2008). 

Sobressaem dentre outros instrumentos presentes no Estatuto da Cidade com o 

objetivo de levar a propriedade urbana ao cumprimento de sua função social, o parcelamento, 

a edificação ou utilização compulsórios; o IPTU progressivo no tempo; a desapropriação; a 

usucapião especial urbana individual e coletiva; o direito de superfície; o direito de 

preempção; a outorga onerosa do direito de construir; a operação urbana consorciada; a 

transferência do direito de construir; o estudo de impacto de vizinhança e o consórcio 

imobiliário (JARDIM, 2008). 

 

 

2.6.1 A Atuação Urbanística pelo Estado 

 

 

Em razão da competência concorrente para legislar a respeito do Direito Urbanístico, 

os Estados devem estabelecer, em suas Constituições, regras específicas para a questão 
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urbana, que envolvam pontos de âmbito regional e que cruzarão com a atuação municipal 

(PIRES, 2007). 

O artigo 23 da Constituição Federal de 1988 determina como competência comum, 

dentre outras, a proteção dos documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e 

cultural, os monumentos, paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos (inciso II), 

proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas (inciso VI), 

preservar as florestas, a fauna e a flora (inciso VII), combater as causas da pobreza e os 

fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos (inciso 

X) (PIRES, 2007). 

O constituinte atribuiu ao Estado a competência de instituir regiões metropolitanas, 

aglomerações urbanas e microrregiões, visando à integração das políticas regionais com a 

organização e execução de funções públicas de interesse comum entre Estado e município. 

Cabe ainda ao Estado, no sentido de garantir a melhoria da qualidade de vida nas cidades de 

modo global, as políticas setoriais de habitação, transporte e saneamento, que para sua efetiva 

implementação carecem de integração e cooperação entre os municípios e o Estado. O 

regramento atinente às políticas urbanas e às políticas de nível setorial existentes nas 

Constituições estaduais deverá ser compatibilizado aos previstos em nível municipal no 

sentido de enfrentarem os problemas urbanos de modo global (PIRES, 2007). 

 

 

2.6.2 Competência municipal para implantar a Política Urbana 

 

 

Decorre do texto constitucional a competência municipal para legislar a respeito de 

assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal no que couber promover 

adequado ordenamento territorial, por meio do planejamento e do controle do uso, 

parcelamento e ocupação do solo urbano. Além das competências disciplinadas no artigo 30, 

o artigo 182 da Constituição Federal estabelece a competência para a elaboração do plano 

diretor, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. O plano diretor fixará a 

política de desenvolvimento urbano com o objetivo de ordenar o desenvolvimento das 

funções sociais da propriedade e garantir o bem estar de seus habitantes. Deverá, também, 

legislar de modo a estabelecer a desconformidade do uso do solo urbano não edificado, 

subutilizado ou não utilizado com seu adequado aproveitamento, visando à aplicação das 

sansões disciplinadas no parágrafo 4º do artigo 182 da Constituição Federal. Verifica-se assim 
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que o ordenamento territorial da cidade, mediante o planejamento, é competência própria e 

exclusiva do município (PIRES, 2007). 

Segundo Rocco (2009) existe realidades distintas quanto à elaboração do Plano 

Diretor nos municípios. Nos municípios com até 50 mil habitantes, não se observa, via de 

regra, a elaboração de planos diretores; nos municípios de porte médio – entre 50 mil e 350 

mil habitantes - são desenvolvidos planos diretores muito limitados devido à falta de equipe 

técnica; e que nos municípios de grande porte, são desenvolvidos planos diretores pelo fato de 

contarem com equipes técnicas e recursos para desenvolvê-los. 

Nos municípios de porte médio, os planos diretores se limitam a tratar dos impactos 

decorrentes da implantação de novos parcelamentos reproduzindo as restrições existentes na 

Legislação Federal. Já nos municípios de grande porte como capitais e regiões metropolitanas, 

a maior complexidade dos problemas ambientais, enfrentada por equipes técnicas mais 

capacitadas, resultou em instrumentos legais mais completos e sofisticados (LOLLO; RÖHM, 

2009). 

 

 

2.6.3 Relações Civis, Normas Urbanísticas e o Direito de Construir 

 

 

As regras de vizinhança encontram fundamento na máxima de que o direito de um 

estanca no direito de outrem, com o explícito propósito de facilitar o convívio social, já os 

deveres de cunho coletivos, diversamente, são decorrência das exigências da convivência em 

sociedade, refletindo preocupações mais complexas e difusas; em muitos casos apresentam 

uma origem em comum, a função social da propriedade (BENJAMIN, 2009). 

Diante dos princípios que condicionam as relações privadas, de forma que não se 

admite mais como legítimo o exercício do direito de propriedade que viole a dignidade 

humana, deve-se ponderar sobre os termos liberdade e solidariedade, para que encontrando o 

justo equilíbrio entre os seus postulados se possa aprofundar no que seja o entendimento do 

direito de vizinhança, os limites de atuação das normas civis que regulamentam as relações 

entre vizinhos, das normas urbanísticas que disciplinam o uso e ocupação do solo e das 

normas ambientais que visam a proteger a qualidade de vida e o meio ambiente sadio 

(OLIVEIRA; ARAÚJO JÚNIOR, 2006). 

As normas civis que regulamentam as relações entre vizinhos têm como objetivo 

evitar o uso nocivo da propriedade em prejuízo de outrem. Para isso entende-se que a 
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inobservância à legislação urbanística indica a utilização desconforme da propriedade. Mas 

não se pode admitir que o direito de vizinhança esteja compreendido pelas normas de uso e 

ocupação do solo. São coisas distintas: uma cuida de regrar a relação entre vizinhos, a outra 

de regulamentar a utilização da propriedade em função da coletividade (OLIVEIRA; 

ARAÚJO JÚNIOR, 2006). 

Meirelles (2000) à luz do Código Civil de 1916, vigente até meados de janeiro de 

2002, já dispunha sobre direito de vizinhança, adotando o princípio da normalidade para 

limitar a utilização da propriedade, e declarava: 

 

O conceito de normalidade do direito de construir abrange todas as formas 
e modalidades de uso da propriedade. Normal é o exercício do direito de 
construir sem lesão para a vizinhança: anormal é toda construção ou 
atividade que lese o vizinho na segurança do prédio, ou no sossego ou na 
saúde dos que o habitam. Tudo que prejudica a vizinhança além dos 
incômodos próprios da comunidade entende-se anormal e, portanto, 
enquadrável no conceito de mau uso da propriedade, repudiado pelo 
direito. 

 

O mau uso da propriedade também é apontado por Saule Júnior (2008) como aquelas 

ocupações irregulares das periferias dos grandes centros urbanos, ilustradas pelo processo de 

implantação de loteamentos urbanos sem infra-estrutura urbana ou sem autorização do Poder 

Público, que resultaram em ocupações sem padrões mínimos de qualidade ambiental de 

grande parte do território daquelas cidades. 

Com o objetivo de reverter essa situação de deterioração das áreas urbanas, foi 

instituída a Lei Federal n° 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, 

contendo como normas gerais definições sobre Modalidades de parcelamento (loteamento ou 

desmembramento), lote e infra-estrutura básica de parcelamento e áreas passíveis de 

parcelamento para fins urbanos (SAULE JÚNIOR, 2008). 

O direito de vizinhança recebeu o mesmo tratamento nos artigos 1.277 e seguintes do 

Novo Código Civil, instituído pela Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, onde a 

interpretação das normas sobre direito de propriedade deve se dar conforme a Constituição. 

Nela consta que tais direitos somente são protegidos pelo sistema legislativo brasileiro se a 

propriedade atender a sua função socioambiental, o que está diretamente relacionado com a 

utilização normal da propriedade (PIRES, 2007). 
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2.7 ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV) 

 

 

A legislação urbanística tradicional atribui ao zoneamento a função de garantir a 

proteção da população em relação aos usos incômodos, à medida que estabelece zonas 

homogêneas, no interior das quais apenas determinados usos são permitidos. Todavia o 

zoneamento por si só não é capaz de garantir a proteção da qualidade de vida de alguns 

bairros.  

A ocupação ou utilização de um determinado lote urbano pode produzir impactos 

sobre o seu entorno e, conseqüentemente, causar reflexos diretos na vida e na dinâmica 

urbana da vizinhança (OLIVEIRA; ARAÚJO JÚNIOR, 2006). 

O Estatuto da Cidade estabelece normas de ordem pública e de interesse social que 

regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar 

dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental; estabelece também, que lei municipal 

definirá os empreendimentos e atividades privados ou públicos em área urbana, que 

dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV) para obter as 

licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento, a cargo do poder 

público municipal. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á 

a estabelecer normas gerais. Então, as leis municipais podem e devem ser mais abrangentes 

que a norma geral, considerada sempre a realidade local (OLIVEIRA, 2001). 

Ao traçar as diretrizes gerais para o desenvolvimento da política urbana, o Estatuto da 

Cidade forneceu a base para a definição do uso normal da propriedade urbana, considerando-

se que a ordenação e o controle do uso do solo devem ter como objetivos evitar a utilização 

inadequada dos imóveis urbanos, a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes, o 

parcelamento do solo, a edificação ou usos excessivos ou inadequados em relação à infra-

estrutura correspondente, a deterioração das áreas urbanizadas e a poluição e a degradação 

ambiental. O Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV necessita do estabelecimento de regras 

para sua aplicação em âmbito local para empreendimentos e atividades potencialmente 

causadoras de significativa alteração da ordem urbanística, excluindo a possibilidade de que o 

referido estudo seja exigido por órgãos estaduais ou federais (ROCCO, 2009). 

No Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), o Estudo de Impacto de Vizinhança- EIV está 

disciplinado como segue:  
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Art. 36. Lei municipal definirá os empreendimentos e atividades privados ou 
públicos em área urbana que dependerão de elaboração de estudo prévio de 
impacto de vizinhança (EIV) para obter as licenças ou autorizações de 
construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público 
municipal. 
Art. 37. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e 
negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida 
da população residente na área e suas proximidades, incluindo a análise, 
no mínimo, das seguintes questões: 

I – adensamento populacional; 
II – equipamentos urbanos e comunitários; 
III – uso e ocupação do solo; 
IV – valorização imobiliária; 
V – geração de tráfego e demanda por transporte público; 
VI – ventilação e iluminação; 
VII – paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 

Parágrafo único. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV, 
que ficarão disponíveis para consulta, no órgão competente do Poder Público 
municipal, por qualquer interessado. 
Art. 38. A elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação do 
estudo prévio de impacto ambiental (EIA), requeridas nos termos da 
legislação ambiental. 

 

Para que uma propriedade cumpra sua função social, deve garantir a conservação de 

um meio ambiente urbano agradável. Por isso, o ente municipal deve resguardar esse 

relevante bem para as futuras gerações, debatendo e estudando amplamente licenças e 

autorizações concedidas, considerando a opinião da população diretamente afetada pelos 

empreendimentos e a abrangência destes impactos, que podem vir a se estender para área 

além dos limites da própria cidade (ROCCO, 2009). 

Tal como foi disposto no Estudo de Impacto Ambiental, que prevê a elaboração 

obrigatória de um Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente, nos termos da Resolução do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 1/86, o EIV também deve ser 

acompanhado de um Relatório de Impacto de Vizinhança, que esteja disponível para consulta 

da população interessada (ROCCO, 2009). 

O EIV tem natureza eminentemente técnica, produzindo um diagnóstico da área 

potencialmente afetada pelas atividades propostas, juntamente com a análise dos efeitos 

diretos e indiretos, positivos e negativos, das obras e do funcionamento propriamente 

considerados na vizinhança e no ordenamento urbanístico. Deve incluir também, alternativa 

de localização e o conjunto de medidas mitigadoras e compensatórias dos impactos gerados. 

Por sua vez, o Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV deve ser um documento elaborado 
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como um resumo das análises do EIV, escrito em linguagem popular e de forma que seja 

compreensível e acessível a qualquer cidadão, independente de formação técnica ou 

profissional. É o documento que servirá de consulta à população e de fundamento para a 

requisição de agendamento de audiência pública (ROCCO, 2009). 

Tecnicamente, o RIV é um documento onde constam informações concernentes aos 

mais variados aspectos decorrentes da implantação e/ou alteração de fatos urbanos 

significativos, destinado a instruir autoridades públicas e a população, para avaliação da 

compatibilidade e adequação dessa implantação com suas áreas de entorno imediato e, 

extensivamente, com toda a cidade (SOUZA, 2002). 

Elemento fundamental integrante do resultado esperado do RIV, as medidas 

mitigadoras e ou compensatórias indicam, de fato, a resposta ou a contrapartida do 

empreendimento ao município, entendendo por Medidas Compensatórias aquelas que se 

destinam aos impactos ambientais avaliados como negativos, mas para os quais não há como 

inibir sua ocorrência. Em face da perda dos recursos e valores ecológicos, sociais, materiais e 

urbanos, as medidas indicadas destinam-se à melhoria de outros elementos significativos, com 

o objetivo de compensar a realidade ambiental da área; Medidas mitigadoras como aquelas 

que englobam as ações direcionadas à mitigação dos impactos ambientais considerados 

reversíveis, através de ações de recuperação e recomposição das condições ambientais 

(SILVA, 2008). 

 

 

2.7.1 Premissas para a exigência do Estudo de Impacto de Vizinhança 

 

 

A regulamentação do EIV deve considerar as premissas citadas a seguir, ultrapassando 

o simples ressarcimento à cidade da sobrecarga sofrida com o investimento proposto 

(INSTITUTO PÓLIS, 2001): 

1. Cada interferência no uso/ocupação de um lote urbano produz impactos sobre 

seu entorno e pode interferir diretamente na vida e na dinâmica urbana de outros; 

2. Quanto maior o empreendimento, maior o impacto que produzirá sobre seu 

entorno; 

3. O Zoneamento previsto para um Município não é capaz de, por si só, prever 

todos os possíveis conflitos que determinados usos podem ocasionar; 
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4. Alguns empreendimentos provocam profundos impactos no sistema viário, 

saturação da infra-estrutura – drenagem, esgoto, energia elétrica, telefonia, 

sombreamento, poluição sonora, visual; 

5. O EIV é uma maneira democrática de se tomar decisões sobre grandes 

empreendimentos, dá direito à voz aos moradores e usuários do local do 

empreendimento. Deste modo, condiciona o direito à propriedade: o meu direito 

à propriedade vai até onde eu não prejudique o meu vizinho. 

 

Lollo e Röhm (2009) propuseram um conjunto mais amplo de componentes ambientais 

a serem avaliados em EIV, e os agrupou em quatro categorias: impactos no meio físico, 

impactos urbanísticos, impactos na infra-estrutura urbana, impactos no saneamento e 

qualidade de vida. 

 

1. Impactos no meio físico: ar, solos, rochas, relevo, mananciais superficiais 
e subterrâneos, paisagem natural, vegetação, uso e ocupação do solo. 
2. Impactos urbanísticos: densidade populacional, densidade urbana, 
mercado imobiliário, ventilação, iluminação, paisagem urbana, patrimônio 
cultural e qualidade urbanística. 
3. Impactos na infra-estrutura urbana: vias urbanas, transporte coletivo 
urbano, redes de água, esgoto, drenagem pluvial, energia elétrica, telefonia, 
iluminação pública e segurança pública. 
4. Impactos no saneamento e qualidade de vida: ruídos, resíduos sólidos, 
resíduos líquidos e resíduos industriais (LOLLO; RÖHM, 2009, p. 7). 
 

Diferente da legislação ambiental, não há previsão legal, expressa na norma geral, a 

quem compete a elaboração do EIV. A legislação municipal, quando regulamentar o EIV, 

pode prever que compete ao empreendedor a elaboração do estudo, porque o estudo somente 

será um elemento para a análise municipal. Na hipótese de empreendimento público também 

cabe ao empreendedor apresentar o estudo, por intermédio de seus órgãos. Em ambas as 

hipóteses, diferente do EIA que tem legislação própria, que alberga empreendimentos e 

atividades de maior complexidade e que invariavelmente necessita de áreas do conhecimento 

que nem sempre o município dispõe de técnicos, a equipe responsável pelo estudo não tem 

obrigatoriedade de ser multidisciplinar e pode ter vínculo com o empreendedor. O EIV deverá 

avaliar, no mínimo, os itens referidos no art. 37 do EC, podendo o órgão municipal 

acrescentar outras questões a serem examinadas, que sejam pertinentes ao empreendimento ou 

atividade (PRESTES, 2003). 
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2.7.2 Da aplicabilidade do Estudo de Impacto de Vizinhança  

 

 

O artigo 2º do Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001) estabelece que a Política Urbana 

tenha por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 

propriedade urbana, apontando diretrizes gerais, dentre as quais se destacam a seguir: 

 

[...] 
VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: 
1. A utilização inadequada dos imóveis urbanos; 
2. A proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; 
3. O parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados 

em relação à infra-estrutura urbana; 
4. A instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar 

como pólos geradores de tráfego, sem a previsão da infra-estrutura 
correspondente; 

5. A retenção especulativa de imóvel que resulte na sua subutilização ou não 
utilização; 

6. A deterioração das áreas urbanizadas; 
7. A poluição e a degradação ambiental. 
[...] 
XIII – audiência do Poder Público municipal e da população interessada nos 
processos de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos 
potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, o 
conforto ou a segurança da população. 

 

A exigência de audiência pública aparece quando se trata de empreendimentos ou 

atividades com as mesmas características que levam à exigência de realização de EIV, não 

restando dúvidas quanto à obrigação contida na norma geral para que os municípios - no 

estabelecimento de regras para a definição da aplicação do EIV estabeleçam as condições e a 

forma de realização de audiências em sua legislação. Se a lei local não prevê audiências, estas 

devem estar dispostas, ao menos, nas normas regulamentares, pois, do contrário, haverá 

conflito com as regras gerais presentes na lei federal (ROCCO, 2009). 

O art. 36 do Estatuto da Cidade estabelece que uma lei municipal conterá critérios que 

definirão quais empreendimentos que dependerão de um estudo prévio de impacto de 

vizinhança como condição para sua aprovação. Esses critérios podem variar conforme as 

características urbanas e de infra-estrutura urbana do município, e poderão basear-se, por 

exemplo, no impacto de tráfego que gera, na sobrecarga de infra-estrutura, no adensamento 

populacional, no sombreamento que causará sobre imóveis vizinhos, na poluição sonora que 

gerará (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2001). 



37 
 

Caberá, portanto, aos municípios, se valerem das competências legislativas conferidas 

pelo artigo 30, incisos I e II da Constituição Federal, e estabelecerem uma disciplina 

específica com relação ao ordenamento urbanístico em seu território (BRASIL, 1988).  

A doutrina especializada defende a idéia de que um estudo completo de 

especificações, a ser exigido em todos os processos de licenciamento urbano, deve variar de 

acordo com o nível de desenvolvimento da cidade em que se situa. Assim, o Estudo Prévio de 

Impacto de Vizinhança não deve estar necessariamente vinculado a todo e qualquer 

licenciamento urbanístico, sendo exigido apenas para aqueles que possam causar significativa 

degradação da ordem urbanística, assim como deve apresentar critérios diferenciados de 

acordo com a realidade local (ROCCO, 2009). 

 

 

2.7.3 Conteúdo do Relatório de Impacto de Vizinhança  

 

 

Em 1990, por ocasião da promulgação da Lei Orgânica do Município de São Paulo, 

ainda não havia suficiente experiência para definir o conteúdo dos relatórios de impacto de 

vizinhança, entretanto estes eram exigidos. Nesta oportunidade o organismo para aprovação 

de projetos de edificações de São Paulo – APROV, sugeriu um roteiro de elaboração do 

relatório de impacto de vizinhança (MOREIRA, 1992). 

Esse roteiro indicava os campos de estudo dos relatórios de impacto de vizinhança, a 

saber: a repercussão do empreendimento sobre a paisagem urbana; sobre as atividades 

humanas instaladas; sobre a movimentação de pessoas e mercadorias; sobre a infra-estrutura 

urbana; e sobre os recursos naturais da vizinhança. Indicava ainda os produtos finais do 

relatório de impacto de vizinhança: a demonstração da compatibilidade do sistema viário e de 

transportes com a quantidade de viagens geradas pelo empreendimento; a demonstração da 

compatibilidade do sistema de drenagem com o aumento do volume e da velocidade de 

escoamento de águas pluviais, gerado pela impermeabilização da área de intervenção; a 

demonstração da viabilidade de abastecimento de água, de coleta de esgotos, de 

abastecimento de energia elétrica; a indicação das transformações urbanísticas induzidas pelo 

empreendimento; a inserção da obra na paisagem (MOREIRA, 1992). 

A avaliação pelo Organismo para Aprovação de Projetos de Edificações de São Paulo 

- APROV confirmou que o conteúdo sugerido era adequado à elaboração de relatórios de 

impacto ambiental dos grandes empreendimentos, e à avaliação dos eventuais impactos 
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ambientais, desde que fosse acrescentada aos produtos finais a avaliação de impactos sobre os 

recursos naturais. Essa avaliação forneceu ainda subsídios para a regulamentação da matéria, 

por ocasião da Regulamentação do Código de Obras e Edificações, em setembro de 1992 pelo 

Decreto Municipal 32.329/92. Neste decreto constou apenas e exigência de demonstração de 

medidas compatibilizadoras do empreendimento com a vizinhança relativamente à paisagem 

urbana, rede de serviços públicos e infra-estrutura (MOREIRA, 1999). 

Moreira (1992) ensinava que da análise dos Empreendimentos causadores de Impacto 

Urbano resultariam Relatórios de Impacto de Vizinhança (RIVs) nos quais deveriam constar, 

no mínimo, os itens conforme Quadro 3: 

 

I. Localização e acessos gerais; 
II. Atividades previstas; 
III. Áreas, dimensões e volumetria; 
IV. Adensamento populacional gerado pelo empreendimento; 
V. Demanda por equipamentos urbanos e comunitários; 
VI. Alteração de características de uso e ocupação do solo; 
VII. Valorização ou desvalorização imobiliária; 
VIII. Geração de tráfego de veículos, circulação de pedestres; 
IX. Demanda por transporte público; 
X. Ventilação e iluminação das áreas vizinhas; 
XI. Produção e nível de ruído, calor e vibração; 

XII. 
Produção e volume de partículas em suspensão e gases gerados pelo 
empreendimento; 

XIII. Produção e destino final do lixo gerado pelo empreendimento; 

XIV. 
Levantamento dos usos e volumetria dos imóveis e construções existentes nas 
quadras limítrofes ao local onde será instalado o empreendimento; 

XV. Prejuízos ou incrementos na paisagem urbana e do patrimônio natural e cultural; 
XVI. Desmatamentos necessários e formas de recuperação da área degradada; 
XVII. Impactos sobre a estrutura sócio-econômica nas atividades não-residenciais. 
XVIII. Medidas mitigadoras necessárias para minimizar os impactos negativos. 

Quadro 3 – Conteúdo mínimo do Relatório de Impacto de Vizinhança. 
Fonte: Moreira (1992, p. 21). 
 

 

2.7.4 A extensão da vizinhança  

 

 

O termo vizinhança pode ser entendido como a parcela do terreno sujeita ao impacto 

em análise. Apesar dessa conceituação simples, o significado espacial do termo vizinhança 

deve ser tratado com relativa flexibilidade, uma vez que sua delimitação depende do 

empreendimento em análise e do impacto considerado e esse é um dos fatores que tem sido 
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desconsiderado quando da realização de estudos de impacto de vizinhança. É fundamental não 

só a caracterização de suas condições ambientais atuais (base para previsão de impactos) 

como a definição apropriada de suas dimensões espaciais, que devem ser compatíveis com a 

área de influência do empreendimento para o fator considerado e os impactos esperados. A 

dimensão da vizinhança deve ser adaptada de acordo com características do empreendimento 

em função de seu porte e natureza, mas, especialmente em função do fator considerado 

(LOLLO; RÖHM, 2005). 

De acordo com Moreira (1999), a vizinhança pode ser reduzida a três diferentes áreas 

(Quadro 4): 

 

Delimitação da Extensão da Vizinhança Finalidade da delimitação 
A extensão das vias públicas que circunscrevem o 
empreendimento considerado: 

Para avaliação dos impactos sobre as 
redes de serviços públicos 

A extensão das vias públicas que circunscrevem o 
empreendimento considerado e a extensão das 
vias de acesso até os “nós” de tráfego mais 
próximo: 

Para avaliação de impactos sobre os 
sistemas viários e de transporte 
público. 

A quadra do empreendimento, mais as vias 
públicas lindeiras, mais os imóveis lindeiros à 
estas vias públicas: 

Para avaliação de impactos sobre a 
paisagem, sobre atividades humanas 
instaladas, e sobre os recursos 
naturais. 

Quadro 4 – Extensão da vizinhança.  
Fonte: Moreira (1999, p. 113). 

 

Os interesses de vizinhança estão relacionados aos imóveis limítrofes e, portanto, 

atingindo apenas um conjunto de interessados, isto é, só a eles interessa e só se vinculam uns 

aos outros em razão da posse de prédios situados numa determinada circunscrição imobiliária 

na qual se apresentam como vizinhos (ROCCO, 2009). 

 

 

2.7.5 Impactos no empreendimento e contrapartida do empreendedor 

 

 

A lei municipal que regulamenta o EIV deve contemplar todas as dimensões, 

ultrapassando o simples ressarcimento à cidade da sobrecarga sofrida com o investimento. 

Deve levar em conta os impactos que ultrapassem aqueles sobre o sistema viário: impactos 

ambientais (impermeabilização excessiva do terreno, aumento de temperatura), paisagísticos 

(impacto sobre paisagens de morros, dunas, vales, vista para frentes de água), econômicos 
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(impactos sobre o comércio e serviços locais, ou sobre a produção de pequenos agricultores) e 

sociais (perda de empregos ou renda, sobrecarga de equipamentos públicos) (CYMBALISTA, 

2001).  

Para o caso de adensamento populacional, poderão ser exigidos áreas verdes, escolas, 

creches, ou algum outro equipamento comunitário. Para o caso de impacto sobre o mercado 

de trabalho, poderão ser exigidos postos de trabalho dentro do empreendimento ou iniciativas 

de recolocação profissional para os afetados; no caso de empreendimento que sobrecarregue a 

infra-estrutura viária poderão ser exigidos investimentos em semaforização e investimentos 

em transportes coletivos, entre outros (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2001).   

O EIV poderá também exigir alterações no projeto do empreendimento, tais como: 

diminuição de área construída, reserva de áreas verdes ou de uso comunitário no interior do 

empreendimento, alterações que garantam para o território do empreendimento parte da 

sobrecarga viária, aumento do número de vagas do estacionamento, medidas de isolamento 

acústico, recuos ou alterações na fachada, normatização da área de publicidade do 

empreendimento, etc. (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2001).   

Contudo, o EIV não deve representar limitação ou impedimento à realização de 

empreendimentos que beneficiem todo o município, mas compatibilizar os ônus e benefícios 

de cada empreendimento, no tocante à vizinhança imediata e ao conjunto da cidade 

(CYMBALISTA, 2001). 

O EIV não pode inviabilizar a realização de alguns empreendimentos de importância 

para todo o município. Empreendimentos como cemitérios, aterros sanitários, terminais de 

ônibus e outros, que realizam serviços fundamentais para o funcionamento de qualquer 

cidade, correm o risco de sofrer resistências de todas as regiões do município. O grande 

desafio é conseguir chegar a uma equação satisfatória entre os ônus e os benefícios em cada 

empreendimento, visando a sua vizinhança imediata, mas também o conjunto da cidade 

(CYMBALISTA, 2001 apud ROCCO, 2009). 

Segundo Rocco (2009) a discussão que envolve a definição das medidas mitigadoras 

ou compensatórias dos impactos causados pelo empreendimento ou atividade deve obedecer a 

critérios claros, de maneira que realmente venham a atender aos interesses daqueles que estão 

sofrendo os efeitos dos impactos. Estas medidas devem estar equiparadas ao alcance dos 

impactos, de maneira a garantir a melhoria da qualidade de vida da vizinhança e do equilíbrio 

da ordem urbanística, nos termos das diretrizes apontadas pelo Estatuto da Cidade. 

O EIV destina-se a empreendimentos de impacto significativo no meio urbano, sem 

que haja delimitação da extensão territorial ou de área construída (a não ser que assim lei 
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municipal o defina), e aborda tópicos corriqueiros em qualquer estudo de planejamento 

urbano, por menor que este seja como tráfego de veículos, infra-estrutura, produção de ruídos, 

equipamentos, etc., e não pode ser preterido num empreendimento de grande porte.  

Cabe observar que o EIV não é prévio ao projeto. Ele antecede ao licenciamento da 

obra, à construção e à autorização de funcionamento. Mas não ao projeto. Um EIV não é feito 

para analisar quais os tipos de atividade seriam adequadas ao terreno escolhido. Isto é função 

do zoneamento, discriminado na lei de uso e ocupação do solo, o que reforça a importância da 

elaboração do Plano Diretor pelo município. É de se supor que qualquer projeto que chegue a 

apresentar seu respectivo EIV, na verdade já tenha a aquiescência prévia da administração 

municipal para a atividade ali a ser desenvolvida (SAMPAIO, 2005). 

Os resultados do EIV, na verdade, vão indicar as “arestas” do projeto que devem ser 

eliminadas. Em outras palavras, o estudo serve para adequar o empreendimento desejado ao 

local escolhido para implantá-lo e às expectativas da vizinhança. Muitas vezes, os primeiros 

levantamentos já implicarão alterações no projeto que certamente terá algumas versões antes 

de chegar-se ao resultado final (SAMPAIO, 2005). 

Não é possível apresentar-se um EIV de um empreendimento hipotético, para o qual 

sequer foi elaborado um anteprojeto arquitetônico. Isto até pode ser admitido em alguns casos 

de EIA/RIMA. O EIV não trabalha com alternativas locacionais. É feito “sob medida” para 

um empreendimento ou atividade estabelecido numa área determinada. E para onde serão 

feitos os estudos de “vizinhança”, diferentemente do EIA/RIMA, que extrapola a esfera do 

ambiente urbano. O EIV trabalha com a escala humana (SAMPAIO, 2005). 

O EIV estuda um exato empreendimento, por meio de seu projeto evidenciando 

situação, implantação, elevações, estudos volumétricos e paisagísticos, para compreensão da 

sua inserção na malha e paisagem urbanas. O memorial descritivo do anteprojeto deve trazer o 

sistema construtivo, a área construída, a área impermeabilizada; o sistema de coleta de águas 

pluviais, esgotamento sanitário, tratamento do esgoto, abastecimento d’água, telefonia, 

eletricidade; fluxos de pessoas e veículos; população permanente, população temporária; vias 

de acesso para veículos e pedestres; produção de ruído, produção de calor; emissão de gases 

tóxicos; produção de resíduos sólidos. Evidentemente, tudo em contraponto à vizinhança e à 

capacidade das redes de infra-estrutura e/ou concessionárias de serviço público do município 

(SAMPAIO, 2005). 

As audiências públicas têm papel fundamental, pois permitem à população avaliar a 

conveniência e a oportunidade da implantação do empreendimento ou atividade 

potencialmente causadora de significativo impacto na ordem urbanística, bem como 
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considerar as propostas de contrapartida apresentadas, equalizando-as às reais necessidades 

daquela comunidade. Neste sentido, deve haver previsão na norma municipal, garantindo a 

participação de elementos formadores da subjetividade coletiva, de maneira que as opiniões 

relacionadas às mitigações e compensações sejam as mais variadas, a fim de não limitar as 

possibilidades em torno da escolha de medidas compensatórias que efetivamente atendam aos 

interesses da vizinhança (ROCCO, 2009). 
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3 O ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA EM MARINGÁ 

 

 

Neste capítulo desenvolve-se o estudo de caso cujo objeto é a cidade de Maringá e 

seus instrumentos urbanísticos para o licenciamento urbanístico. 

 

 

3.1 A CIDADE DE MARINGÁ E SEUS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS 

  

 

O povoamento da área compreendida pelo atual Município de Maringá iniciou-se por 

volta de 1938, mas foi apenas a partir dos primeiros anos da década de 40, que começaram a 

ser erguidas as primeiras edificações propriamente urbanas, na localidade conhecida mais 

tarde por Maringá Velho. Eram umas poucas e bastante rústicas construções de madeira de 

cunho provisório. Destinavam-se fundamentalmente, organizar na região um pólo mínimo 

para o assentamento dos numerosos migrantes que afluíam para essa nova terra (MARINGÁ, 

2003). 

 É uma cidade cujo crescimento, obedece a um plano de desenvolvimento urbano. A 

Companhia Melhoramentos Norte do Paraná (CMNP) contratou o engenheiro e urbanista 

Jorge Macedo Vieira, (1894-1978) politécnico paulista, que já constava em seu currículo 

projetos como o do Jardim Paulista, da cidade de São Paulo e de Águas de São Pedro, no 

interior do Estado de São Paulo. Este projetista elaborou um plano, cujas praças, ruas e 

avenidas, foram demarcadas considerando-se, ao máximo, as características topográficas da 

área, a proteção e preservação do verde nativo, tudo conjugado com a organização do uso do 

solo (MARINGÁ, 2003). 

 Tais preocupações ficam evidentes, quando se observam os traçados de suas amplas 

ruas em curvas de nível e avenidas, com canteiros centrais. O plano inicial obedeceu às 

seguintes características (Figura 2): 

1. Um eixo, atravessando a cidade de leste a oeste, denominada Avenida Brasil 

com 7.450 metros de extensão e lindeira ao sul da ferrovia;  

2. Zoneamento do uso do solo por funções, composto de zona residencial destinada 

às classes sociais mais elevadas, zona residencial destinada às classes populares, 

zona comercial, zona industrial, centro cívico, aeroporto, estádio municipal, 
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núcleos sociais, áreas verdes e parques. Os quarteirões e terrenos foram 

planificados para atender a cada uma dessas finalidades; 

3. Na denominada zona 1 ficam concentrados o comércio, as edificações do centro 

cívico e de outros serviços públicos tais como a Prefeitura Municipal, o Fórum, a 

Câmara Municipal, a Biblioteca Municipal, a Agência dos Correios e Telégrafos, 

a Central Telefônica e as Estações Rodoviária e Ferroviária. Além desses 

equipamentos públicos, a zona conta também com a Catedral, estabelecimentos 

bancários e hotéis; 

4. As zonas 2 a 5 se destinariam às residências, sendo que nos limites da zona 3, 

designada de Vila Operária, ficaria a zona industrial (MARINGÁ, 2003). 

 

 

Figura 2 –  Planta da área urbana original de Maringá projetada pelo Urbanista Jorge Macedo Vieira, 
sob encomenda da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná - CMNP.  

 

Atualmente Maringá conta com 357.117 habitantes, sendo que deste total apenas 7.997 

residem na zona rural (IBGE, 2010), contando com 28.172 estudantes de nível superior, 

distribuídos em diversas instituições de ensino, públicos e privados (IPARDES, 2010). E 

assim, conforme Quadros 1 e 2, um dos 61 municípios mais populosos do Brasil e que 

representam em quantidade 1,1% do total de 5.563 municípios. 
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3.1.1 O primeiro plano diretor de Maringá: 1967 

 

 

Maringá, historicamente teve um direcionamento de seu desenvolvimento de maneira 

planejada como se observa no plano traçado por Jorge Macedo Vieira para Maringá de 1945 

(Figura 2). Na sua concepção, a então responsável pela sua implantação e colonização a 

CMNP deu prosseguimento a um plano original de implantar cidades sustentáveis sobre um 

plano de negócio (THOMAS et al., 1977). 

Em 1953 foi promulgada a Lei Ordinária nº 2 que instituiu o Código de Posturas de 

Maringá. Esta lei definia além das exigências para aprovação e licenciamento das obras no 

município os parâmetros de uso e ocupação do solo e princípios do zoneamento municipal 

(MARINGÁ, 2010). O “Código de Posturas” definia no seu artigo 3º a parte “urbana” da 

cidade de Maringá que incluía o distrito sede, o distrito de Floriano e as sedes dos patrimônios 

de Floresta, Ivatuba, Marilá e Paissandu.  

A Lei Ordinária nº 2 foi alterada e complementada diversas vezes até a promulgação 

da lei que instituiu o novo Código de Edificações do Município. 

Em 1967, Lei nº 569/67 assinada pelo médico prefeito municipal Luiz Moreira de 

Carvalho autorizava o poder executivo Municipal a firmar convênio com a Companhia de 

Desenvolvimento do Paraná - CODEPAR, para elaboração do Plano Diretor de 

Desenvolvimento de Maringá. Como conseqüência desse ato, em 09 de outubro do ano 

seguinte foi sancionada a Lei nº 621/68 que instituía o Plano Diretor de Desenvolvimento de 

Maringá e fixava suas diretrizes básicas, criando o Sistema Local de Planejamento. 

Os princípios orientadores do Plano Diretor de Desenvolvimento de Maringá de 1968 

foram: 

1. O de que a persistência da atual dependência econômica de um só produto 

agrícola predominante poderá acarretar a instabilidade econômica e social da 

região; 

2. O de que a polarização econômica e social exercida por Maringá sobre a região 

Noroeste do Estado do Paraná constitui um potencial a ser aproveitado no 

sentido de sua diversificação estrutural e na dinamização do processo de 

industrialização do estado do Paraná; 

3. O de que a recente ocupação social da região se deu num ritmo de tal modo 

acelerado que não permitiu a eficaz organização de suas comunidades e do 
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comportamento das populações urbanas; e que a pouca integração resultante 

pode constituir um limitativo no processo de desenvolvimento; 

4. O de que a estrutura e os equipamentos urbanos devem ser aperfeiçoados e 

racionalmente implantados de modo a permitir a utilização econômica e social 

mais vantajosa para o desenvolvimento local. 

 

Segundo a Lei Ordinária nº 621/68 (MARINGÁ, 2010) constituíram objetivos gerais 

do desenvolvimento de Maringá: 

1. A consolidação de sua posição polarizadora na região, mediante o exercício de 

funções financeiro-mercantis, administrativas, educativas e culturais e médico-

assistenciais; 

2. A industrialização local e regional, para aproveitamento de sua produção 

agrícola, criação de emprego – expansão do mercado local e regional; 

3. A integração social e cultural das correntes migratórias; 

4. A dinamização do comportamento e da organização das comunidades urbanas, 

motivando-as para a elevação – de seus padrões de vida social e política; 

5. A criação de um sistema educacional dinâmico e moderno na formação de novos 

valores e na promoção de adequada formação de mão de obra; 

6. A implantação de uma estrutura urbana compatível com as necessidades do 

desenvolvimento social e econômico da comunidade; 

7. A contínua elevação dos padrões de compatibilidade e eficiência da 

administração local. 

 

Mapa que compunham o plano diretor - Anexo à Lei nº 621/68 (Figura 3): 
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Figura 3 – Maringá – Plano Diretor de Desenvolvimento, 1968.   
Fonte: Maringá (1968) 
 

O Plano de Diretrizes Viárias de 1979 (Figura 4), elaborado pela equipe de 

planejamento da prefeitura, liderada pelo arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha, constitui um 

marco importante para o Estudo dos Impactos de Vizinhança. Esse plano, baseado em um 

levantamento aerofotogramétrico de toda a área do município, considerou as distorções entre 

o projeto original, as manchas urbanas dispersas e as restrições ambientais relativas ao relevo 

e corpos d'água. A área do perímetro urbano foi delimitada pelas diretrizes viárias que 

passaram a reger a aprovação de novos parcelamentos. Observe-se, ainda na Figura 4, que 

apenas a área mais escura da malha urbana estava efetivamente parcelada na época. 
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Figura 4 – Maringá – Plano de Diretrizes Viárias, 1979.  
 Fonte: Maringá (1980). 

 

  

3.1.2 O atual plano diretor de Maringá: 2006 

 

 

Em outubro de 2006 foi promulgada a Lei Complementar nº 632/2006 que estabelece 

o atual Plano Diretor do Município de Maringá e que foi elaborado em conformidade com as 

premissas e diretrizes do Estatuto das Cidades – EC. 

O novo Plano Diretor de Maringá é resultado de um esforço coletivo que integrou a 

participação da população e o conhecimento técnico, regulamentou os novos instrumentos de 

planejamento urbano, dentre eles o EIV. O novo Plano, fundamentado nas determinações 

dispostas na Constituição Federal, na Constituição Estadual, na Lei Orgânica do Município de 

Maringá, na Lei Federal nº 10.257/2001 – EC, na Carta Mundial pelo Direito à Cidade e 

demais legislações correlatas e pertinentes à matéria é a base do planejamento municipal tem 
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como princípios de sustentação de suas propostas e exigências: A Função Social da Cidade, A 

função Social da Propriedade, A Gestão Democrática e a Sustentabilidade. 

Em 2010, por meio da Lei Complementar nº 799/2010 de 12 de janeiro de 2010, a Lei 

Complementar 632/2006 foi alterada para a inclusão da Macrozona Urbana de Ocupação 

Imediata, com o objetivo de orientar as políticas públicas no sentido de: “I - aumentar a oferta 

de glebas urbanizáveis, II - atender à crescente demanda por lotes urbanizados, III - equilibrar 

a relação entre demanda e oferta de lotes urbanizados e IV - contribuir para a redução dos 

custos da terra urbanizável e urbanizada”, conforme o mapa representado na Figura 5. 

 

 

Figura 5 –  Mapa que identifica o atual perímetro urbano da cidade de Maringá e suas zonas de 
expansão urbana.  

Fonte: Maringá (2010). 
 

 

3.2 O USO DO SOLO EM MARINGÁ 

 

 

O uso do solo previsto na Lei Complementar 632/06 de 06 de outubro de 2006, que 

institui o Plano Diretor do Município de Maringá, está definido nos art.84 e art.85 e art. 86, 
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em residencial, não-residencial e misto nos quais as atividades poderão se instalar desde que 

obedeçam ao estabelecido para as Macrozonas que se adéqüem aos níveis de incomodidade 

em função de sua potencialidade como geradores de incomodo ou de impacto à vizinhança. 

 

Art. 84. O uso do solo fica classificado em: 
I - residencial; 
II - não-residencial;  
III - misto. 
§ 1º Considera-se uso residencial aquele destinado à moradia unifamiliar e 
multifamiliar. 
§ 2º Considera-se uso não-residencial aquele destinado ao exercício das 
atividades industrial, comercial, de prestação de serviços, institucionais, 
agrossilvipastoris, recuperação e manejo ambiental. 
§ 3º Considera-se uso misto aquele constituído por mais de um uso, 
residencial e não-residencial, ou por mais de uma atividade não residencial na 
mesma edificação. 
Art. 85. Todos os usos e atividades poderão se instalar no território municipal, 
desde que obedeçam às condições estabelecidas nas Seções I e II deste 
Capítulo, determinadas em função do:  
I - objetivo(s) das Macrozonas; 
II - nível de incomodidade. 
Art. 86. Os usos e atividades deverão atender aos requisitos de instalação 
definidos com base nos níveis de incomodidade em função de sua 
potencialidade como geradores de: 
I - incômodo; 
II - impacto à vizinhança. 
Parágrafo único. Considera-se incomodidade o estado de desacordo de uso ou 
atividade com os condicionantes locais, causando reação adversa sobre a 
vizinhança, tendo em vista suas estruturas físicas e vivências sociais. 

 

 

3.2.1 Padrões de incomodidade 

 

 

Os fatores de incomodidade estão definidos no art. 87 e o enquadramento em  níveis 

de incomodidade apresentado no art.88 da Lei Complementar 632/06. O uso residencial e as 

categorias de uso não-residencial compatíveis com as macrozonas residenciais são 

considerados não incômodos; o uso industrial ou para qualquer atividade que se mostre 

incompatível com os níveis de incomodidade e nocividade incompatíveis com o uso 

residencial deverão ser instalados na Macrozona Industrial; a análise técnica do nível de 

incomodidade não dispensa o Estudo de Impacto de Vizinhança, quando a lei o exigir. 

 

Art. 87. Para fins de análise do nível de incomodidade deverão ser observados os 
seguintes fatores: 
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I - impacto urbanístico: sobrecarga na capacidade de suporte da infra-estrutura 
instalada e/ou alteração negativa da paisagem;  
II - poluição sonora: geração de impacto sonoro no entorno próximo pelo uso de 
máquinas, utensílios ruidosos, aparelhos sonoros ou similares, ou concentração de 
pessoas ou animais em recinto fechado; 
III - poluição atmosférica: lançamento na atmosfera de partículas provenientes do 
uso de combustíveis nos processos de produção e/ou emissão de gases e 
lançamento de material particulado na atmosfera acima dos níveis admissíveis; 
IV - poluição hídrica: efluentes líquidos incompatíveis ao lançamento na rede 
hidrográfica ou sistema coletor de esgotos ou poluição das águas superficiais e 
subterrâneas; 
V - geração de resíduos sólidos: produção, manipulação ou estocagem, depósito 
interno e intermediário de resíduos sólidos, com riscos potenciais ao meio 
ambiente e à saúde pública; 
VI - vibração: impacto provocado pelo uso de máquinas ou equipamentos que 
produzam choques repetitivos ou vibração sensível, causando riscos potenciais à 
propriedade, ao bem estar ou à saúde pública; 
VII - periculosidade: atividades que apresentem risco ao meio ambiente e à saúde, 
em função da produção, comercialização, uso ou estocagem de materiais 
perigosos, como explosivos, gás liqüefeito de petróleo (GLP), inflamáveis, 
tóxicos e equiparáveis, conforme normas técnicas e legislação específica; 
VIII - geração de tráfego: interferência no tráfego pela operação ou atração de 
veículos pesados, tais como caminhões, ônibus, e/ou geração de tráfego intenso, 
em razão do porte de estabelecimento, da concentração de pessoas e do número de 
vagas de estacionamento criado.  
Art. 88. Os usos e atividades serão enquadrados nos níveis de incomodidade 
abaixo descritos: 
I - não incômodos – o uso residencial e as categorias de uso não-residencial, desde 
que compatíveis com o uso residencial nas macrozonas urbanas e compatíveis 
com uso agrossilvipastoril nas macrozonas rurais; 
II - incômodos nível I – uso não-residencial, cujo nível de incomodidade permite 
instalação compatível com o uso residencial nas macrozonas urbanas e 
compatíveis com uso agrossilvipastoril nas macrozonas rurais, mediante 
atendimento de requisitos de instalação; 
III - incômodos nível II – o uso não-residencial, cujo nível de incomodidade 
permite sua instalação nas proximidades do uso residencial, em eixos ou zonas 
determinadas pela Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo; 
IV - incômodos nível III – o uso industrial e correlatos (ou quaisquer usos), cujas 
atividades apresentam níveis de incomodidade e nocividade incompatíveis com o 
uso residencial, uso agrossilvipastoril, de recuperação e manejo ambiental. 
Parágrafo único. Os parâmetros para enquadramento dos fatores enunciados nos 
níveis de incomodidade serão definidos em lei municipal específica, amparada na 
legislação estadual e federal pertinentes. 
Art. 89. A permissão e requisitos para instalação de atividades nos eixos e zonas 
de uso e ocupação do solo, com base nos níveis de incomodidade, serão definidos 
por Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo. 
Art. 90. Os usos e atividades incômodos de nível I poderão se instalar em todo o 
território municipal, mediante atendimento dos requisitos de instalação. 
Art. 91. Os usos e atividades incômodos nível III somente poderão se localizar na 
Macrozona Urbana Industrial. 
Art. 92. A análise do nível de incomodidade será feita pelo órgão municipal 
competente. 
Art. 93. A análise técnica do nível de incomodidade não dispensa o Estudo de 
Impacto de Vizinhança (EIV) e o licenciamento ambiental, nos casos que a Lei os 
exigir. 
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No Quadro 5 estão agrupados os níveis de incomodidade e os respectivos 

empreendimentos causadores de impactos. 

 

 

3.2.2 Empreendimentos causadores de impacto 

 

 

Os empreendimentos de impacto são aqueles que podem causar danos e ou alteração no 

ambiente socioeconômico, natural ou construído ou sobrecarga na capacidade de atendimento de 

infra-estrutura básica, quer sejam construções públicas ou privadas, residenciais ou não 

residenciais. Os artigos 95, 96 e 97 do plano diretor classificam os empreendimentos de impacto 

por: área edificada; unidades edificadas; loteamentos fechados; atividades independentemente das 

áreas construídas. Por lei, poderão ser definidos outros empreendimentos de impacto. 

 

Art. 94. Os empreendimentos de impacto são aqueles que podem causar 
danos e ou alteração no ambiente socioeconômico, natural ou construído ou 
sobrecarga na capacidade de atendimento de infra-estrutura básica, quer 
sejam construções públicas ou privadas, residenciais ou não residenciais.  
Art. 95. São considerados empreendimentos de impacto: 
I - as edificações não residenciais com área construída total igual ou superior 
a 5.000 m² (cinco mil metros quadrados);  
II - as edificações residenciais com mais de 100 (cem) unidades; 
III - os loteamentos fechados. 
Art. 96. Entre outros, são considerados empreendimentos de impacto as 
seguintes atividades, independente da área construída: 
I - shopping Center;  
II - centrais de carga;  
III - centrais de abastecimento;  
IV - estações de tratamento de água e de efluentes;  
V - terminais de transporte; 
VI - transportadora; 
VII - garagem de veículos de transporte de passageiros; 
VIII - cemitérios e crematórios;  
IX - presídios;  
X - postos de serviço, com venda de combustível; 
XI - depósitos de gás liquefeito de petróleo (GLP);  
XII - supermercados e hipermercados; 
XIII - estações de rádio-base; 
XIV - depósitos e fábricas de material explosivo; 
XV - templos religiosos; 
XVI - aterro sanitário; 
XVII - aterro de resíduos tóxicos e perigosos; 
XVIII - usinas de compostagem e reciclagem de resíduos sólidos urbanos; 
XIX - emissários de esgoto; 
XX - incineradores; 
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- de produtos tóxicos e perigosos; 
- de resíduos de serviços de saúde; 
XXI - linhas de transmissão de mais de 230 KW; 
XXII - usinas termoelétrica e termonucleares; 
XXIII - estações de transmissão de energia elétrica e subestações de 
transformação; 
XXIV - rodovias primárias e auto-estrada; 
XXV – pólos e distritos industriais; 
XXVI - instalações de armazenagem de produtos perigosos; 
XXVII - extração mineral, nela compreendido, pedreira de brita, pedreira de 
bloco, carvão mineral, chumbo, calcário, petróleo e gás natural, amianto, 
xisto, entre outros causadores de danos a saúde; 
XXVIII – estabelecimentos de ensino; 
XXIX – casas noturnas.  
Parágrafo único. Quando entender necessário, o Poder Executivo poderá 
definir como impactantes outros empreendimentos não mencionados 
expressamente neste Artigo. 
Art. 166. Lei municipal poderá definir outros empreendimentos e atividades 
que dependerão de elaboração do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança 
(EIV) para obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou 
funcionamento. 

 

No Quadro 5 estão agrupados os níveis de incomodidade e as respectivas permissões 

de usos. 

 
NIVEL DE 

INCOMODIDADE 
USO 

EMPREENDIMENTOS DE 
IMPACTO 

NÃO INCÔMODOS 
Uso residencial e as categorias de 
uso não-residencial compatíveis com 
o uso residencial. 

Edificações residenciais com 
mais de 100 unidades; 

INCÔMODOS 
NÍVEL I 

Uso não-residencial 
O nível de incomodidade permite 
instalação compatível com o uso 
residencial. 

Edificações não residenciais 
com área construída total igual 
ou superior a 5.000 m²; ou 
qualquer área, por atividade; 

INCÔMODOS 
NÍVEL II 

Uso não-residencial 
Nível de incomodidade permite sua 
instalação nas proximidades do uso 
residencial, em eixos ou zonas 
determinadas pela Lei Municipal de 
Uso e Ocupação do Solo. 

Edificações não residenciais 
com área construída total igual 
ou superior a 5.000 m²; 
ou qualquer área, por atividade; 
Loteamentos fechados. 

INCÔMODOS 
NÍVEL III 

Uso industrial e correlatos ou 
quaisquer usos 
Atividades que apresentam níveis de 
incomodidade e nocividade 
incompatíveis com o uso residencial.

Qualquer área, por atividade. 

Quadro 5 – Nível de incomodidade, usos permissíveis e empreendimentos causadores de impacto. 
 

Dos agrupamentos apresentados no Quadro 5 conclui-se que para o uso residencial os 

edifícios altos com menos de cem unidades são considerados não incômodos e empreendimentos 
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sem impacto. Todavia, os edifícios altos alteram a paisagem urbana, a configuração em sua 

vizinhança quanto à ventilação, ao sombreamento, à iluminação e ao ruído. 

 

 

3.3  ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

 

 

O artigo 167 da Lei Complementar 632/06 – Plano Diretor dispõe sobre quais aspectos 

devem ser analisados e propostas soluções na avaliação dos impactos positivos e negativos do 

empreendimento sobre a qualidade de vida da população residente ou usuária da área estudada. 

 

Art. 167. O Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV) deverá 
contemplar os aspectos positivos e negativos do empreendimento sobre a 
qualidade de vida da população residente ou usuária da área em questão e 
seu entorno de forma a promover o controle desta qualidade, devendo 
incluir, no que couber, a análise e proposição de solução para as seguintes 
questões:  
I - adensamento populacional; 
II - uso e ocupação do solo; 
III - valorização imobiliária; 
IV - áreas de interesse histórico, cultural, paisagístico e ambiental; 
V - equipamentos urbanos, incluindo consumo de água e de energia elétrica, 
bem como geração de resíduos sólidos, líquidos e efluentes de drenagem de 
águas pluviais; 
VI - equipamentos comunitários, como os de saúde e educação; 
VII - sistema de circulação e transportes, incluindo, entre outros, tráfego 
gerado, acessibilidade, estacionamento, carga e descarga, embarque e 
desembarque; 
VIII - poluição ambiental e poluição urbana, incluindo as formas de poluição 
sonora, atmosférica e hídrica; 
IX - vibração e trepidação; 
X - empreendimentos geradores de periculosidade e insalubridade; 
XI - geração de resíduos sólidos; 
XII - riscos ambientais; 
XIII - impacto socioeconômico na população residente ou atuante no 
entorno. 
 

No Quadro 6 compara-se o desdobro do Estatuto da Cidade no Plano Diretor de 

Maringá quanto ao conteúdo do EIV. Depreende-se da comparação que o conteúdo exigido 

para o EIV no Plano Diretor acumula o conteúdo para licenciamento ambiental quando o uso 

não é residencial. Deste modo todos os licenciamentos urbanísticos deverão ser 

acompanhados pelo licenciamento ambiental completo. Os impactos deste desdobro serão 

apresentados mais adiante.  
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Art. 37. Estatuto da Cidade Art. 167. Plano Diretor de Maringá 

I – adensamento populacional; 
II – equipamentos urbanos e comunitários; 
 
 
 
 
 
III – uso e ocupação do solo; 
IV – valorização imobiliária; 
V – geração de tráfego e demanda por 
transporte público; 
 
VI – ventilação e iluminação; 
 
VII – paisagem urbana e patrimônio natural e 
cultural. 
 

I - adensamento populacional; 
V - equipamentos urbanos, incluindo consumo 
de água e de energia elétrica, bem como 
geração de resíduos sólidos, líquidos e 
efluentes de drenagem de águas pluviais; 
VI - equipamentos comunitários, como os de 
saúde e educação; 
II - uso e ocupação do solo; 
III - valorização imobiliária; 
VII - sistema de circulação e transportes, 
incluindo, entre outros, tráfego gerado, 
acessibilidade, estacionamento, carga e 
descarga, embarque e desembarque; 
IX - vibração e trepidação; 
IV - áreas de interesse histórico, cultural, 
paisagístico e ambiental; 
VIII - poluição ambiental e poluição urbana, 
incluindo as formas de poluição sonora, 
atmosférica e hídrica; 
X - empreendimentos geradores de 
periculosidade e insalubridade; 
XI - geração de resíduos sólidos; 
XII - riscos ambientais; 
XIII - impacto socioeconômico na população 
residente ou atuante no entorno. 

Quadro 6 –  Comparação dos conteúdos para o EIV recomendados no Estatuto das Cidades e no Plano 
Diretor de Maringá. 

 

Cabe salientar também que o item ventilação e iluminação não encontram seu 

correspondente direto no desdobro do conteúdo no Plano Diretor. Tal fato somado à 

conclusão apresentada sobre os edifícios residenciais (Quadro 5) mais uma vez constata-se 

que os impactos causados pela verticalização e o adensamento vertical deixam de ser 

analisados. 

Os resultados apresentados no Quadro 6 permitem construir o primeiro diagnóstico 

sobre a estrutura do licenciamento urbanístico na cidade de Maringá: todos os imóveis 

urbanos causadores de incomodidades e ou impactos deverão apresentar licenciamento 

urbanístico e ambiental; os empreendimentos residenciais com menos de 100 unidades e 

independentemente de sua área e volumetria estão isentos de licença urbanística. 

A elaboração do Relatório de Impacto de Vizinhança - RIV, para os empreendimentos 

que causam grande impacto urbanístico e ambiental, foi regulamentada em 16 de agosto de 

2007 pelo Decreto Municipal nº 1.050/07. O Decreto prevê em seu Anexo I as exigências que 

deverão ser atendidas pelo RIV (ANEXO A).  
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Na seqüência são analisadas as exigências do Decreto 1.050/2007 pelo pesquisador 

tendo por base a consulta aos documentos disponibilizados pela prefeitura do município para 

leitura, bem como por dados obtidos em entrevistas não estruturadas com os técnicos da 

Prefeitura de Maringá responsáveis pelo EIV como segue. Os itens grifados serão comentados 

nos respectivos subitens. 

 

1. I QUALIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

1.1 Nome e razão social. 

1.2 Endereço para correspondência. 

1.3 Inscrição Estadual CGC. 

1.4 Histórico do empreendimento. 

1.5 Informações gerais que identifiquem o porte do empreendimento. 

1.6 Tipos de atividades a serem desenvolvidas, incluindo as principais e as 
secundárias. 

1.7 Síntese dos objetivos do empreendimento e sua justificativa em termos de 
importância no contexto econômico social do país região, estado e município. 

1.8 Localização geográfica proposta para o empreendimento apresentada em mapa ou 
croqui, incluindo as vias de acesso e a bacia hidrográfica. 

1.9 Previsão das etapas de implantação do empreendimento. 

1.10 Empreendimento similares em outras localidades. 

1.11 Nome e endereço para contatos relativos ao Estudo de Impacto de Vizinhança. 

 
 
No item 1.10 descrever empreendimentos similares em outras localidades sem 

especificar a abrangência torna a informação subjetiva: seria na vizinhança, na região, 

no País? 

2. II CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Apresentar a caracterização do empreendimento, as fases de planejamento, 

implantação, operação e quando for o caso desativação.  

No caso de implantação em etapas ou em que estejam previstas expansões as 

informações deverão ser detalhadas para cada uma delas. Apresentar também 

esclarecimentos sobre alternativas tecnológicas e/ou locacionais. 

3. III ÁREA DE INFLUENCIA 

Apresentar os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos 

impactos denominados área de influencia do projeto. A área de influencia deverá 
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conter as áreas de incidência dos impactos, abrangendo os distintos contornos 

para as diversas variáveis enfocadas. 

Deverá ser apresentada a justificativa da definição das áreas de influencia e incidência 

dos impactos, acompanhada de mapeamento. 

3.1 A definição da área de influência abrangendo os distintos contornos para as 

diversas áreas enfocadas, conforme pesquisa documental constatou-se uma 

generalização de uma área compreendida num raio de 1000 m, para a avaliação no 

meio antrópico (item IV 1.3.2 – ANEXO A). O critério geométrico não assegura 

garantir que os contornos incluam os efeitos de vizinhança potencializadores das 

incomodidades. 

 

4. IV IMPACTOS DO EMPREENDIMENTO SOBRE A ÁREA DE 

VIZINHANÇA 

Diagnostico da situação relativa aos itens a seguir discriminados de forma a 

caracterizar a situação antes e depois do empreendimento, definindo os impactos 

benéficos e os adversos advindos e as medidas mitigadoras e compensatórias. Deverá 

ser avaliada a influencia de programas e projetos governamentais. 

 

IV 1 Impacto ambiental  
 
IV 1.1 Meio físico 

IV 1.1.1 Características geológicas, formação e tipo de solo 

IV 1.1.2 Topografia, relevo e declividade 

IV 1.1.3 Características do clima e condições meteorológicas da área 
potencialmente atingida pelo empreendimento. 

IV 1.1.4 Características da qualidade do ar na região 

IV 1.1.5 Características dos níveis de ruído na região. 

IV 1.1.6 Características da ventilação e iluminação. 

IV 1.1.7 Características dos recursos hídricos da região. 

 

IV 1.2 Meio Biológico  

IV 1.2.1 Características dos ecossistemas terrestres da região. 

IV 1.2.2 Características e análise dos ecossistemas aquáticos da área de influência 
do empreendimento. 
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IV 1.2.3 Características e análise dos ecossistemas de transição da área de influencia 
do empreendimento. 

IV 1.2.4 Áreas de preservação permanente unidades de conservação e áreas 
protegidas por legislação ambiental. 

 

IV 1.3 Meio antrópico  

IV 1.3.1 Características da dinâmica populacional da área de influência do 
empreendimento. 

IV 1.3.2 Características do uso e ocupação do solo com informações em mapa da área 
de influencia do empreendimento. 

IV 1.3.3 Quadro/referencial do nível de vida na área de influencia do empreendimento. 

IV 1.3.4 Dados sobre a estrutura produtiva e de serviços. 

IV 1.3.5 Características da organização social da área de influencia  

IV 1.3.6. Valorização ou desvalorização imobiliária.  

 

IV 2 Impactos na estrutura urbana instalada 

IV 2.1 Equipamentos urbanos e comunitários 

IV 2.2 Abastecimento d´água 

IV 2.3 Esgotamento sanitário 

IV 2.4 Fornecimento de energia elétrica 

IV 2.5 Rede de telefonia 

IV 2.6 Coleta de lixo  

IV 2.7 Pavimentação  

IV 2.8 Iluminação Pública 

IV 2.9 Drenagem natural e rede de águas pluviais 

 

IV 3 Impactos na morfologia 

IV 3.1 Volumetria das edificações existentes da legislação aplicável e do projeto. 

IV 3.2 Bens tombados na área de vizinhança. 

IV 3.3 Vistas públicas notáveis que se constituam em horizonte visual de ruas e praças 
em lagoa, rio e de morros. 

IV 3.4 Marcos de referencia local. 

IV 3.5 Paisagem urbana 

  

 IV 4 Impactos sobre o sistema viário 

IV 4.1 Geração e a intensificação de pólos geradores de tráfego e a capacidade das 
vias. 
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IV 4.2 Sinalização Viária. 

IV 4.3 As condições de deslocamento, acessibilidade, oferta e demanda por sistema 
viário e transportes coletivos. 

IV 4.4 Demanda de estacionamento. 

 

IV 5 Impactos durante a fase de obras do empreendimento  

IV 5.1 Proteção das áreas ambientais lindeiras ao empreendimento. 

IV 5.2 Destino final do entulho de obras 

IV 5.3 Transporte e destino final resultante do movimento de terra. 

IV 5.4 Produção e nível de ruídos. 

IV 5.5 Movimentação de veículos de carga e descarga de material para as obras. 

IV 5.6 Solução do esgotamento sanitário do pessoal de obra do empreendimento.  

 

4.1 A caracterização dos impactos no meio físico, no meio biológico e no meio 

antrópico são conteúdos recomendados para o licenciamento ambiental 

referentes ao meio ambiente natural. No meio artificial (urbano) o meio físico é 

antropisado e as áreas de risco ou de preservação permanentes não são 

qualificadas como macrozonas para ocupação. Sendo assim para as edificações 

não-residenciais de uso compatível com o residencial ou não, responder a estes 

quesitos significa dispêndio de recursos humanos e financeiros. Nos relatórios 

de impacto de vizinhança lidos e analisados as respostas carecem de precisão 

dada a complexidade que a questão impõe. Para ilustrar esta dificuldade toma-

se, por exemplo, o Estudo de Impacto de Vizinhança para uma creche de 

bairro, que é enquadrada como estabelecimento educacional, e que funcionaria 

numa residência de uso misto com área de 200 m2.   

 

4.2 Os impactos na morfologia (item IV.3), sobre o sistema viário (item IV.4) e 

durante a fase de obras do empreendimento (item IV.5) são conteúdos 

referentes ao licenciamento urbanístico para os empreendimentos que 

apresentam incomodidade mas que não são industriais. Referem-se ao meio 

ambiente cultural, ao meio ambiente artificial e ao meio ambiente do trabalho, 

respectivamente. 
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5. VIII RELAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS RESPONSAVEIS PELO 

PROJETO E PELO EIV/ RIV  

 

“Os profissionais habilitados devem ser no mínimo em numero de 03 (três) técnicos de 

nível superior, cada qual com competência ou responsabilidade na área de atuação. 

Além dos profissionais técnicos deverá constar a equipe de apoio”. 

 

5.1 Considerando que todos os Relatórios de Impacto de Vizinhança constituem 

um estudo para licenciamento urbanístico e ambiental nos casos em que as 

incomodidades são decorrentes de uso não residencial, compatível com área 

residencial ou situadas em eixos para ocupação mista, dentre os três técnicos de 

nível superior deverão constar biólogo, geógrafo e arquiteto ou engenheiro, 

pelo menos. Para exemplificar toma-se o caso de uma casa noturna ou um bar, 

e não será difícil caracterizar que a análise dependeria de profissionais de 

urbanismo e do ambiente, portadores de registro no Conselho de Engenharia e 

Arquitetura. No caso colocado, o dispêndio financeiro não assegura a eficácia 

do Relatório de Impacto de Vizinhança. 

 

 

3.4 DAS APROVAÇÕES DO RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

 

 

 

A Lei Complementar 632/06 do Plano Diretor prevê ainda, em seu artigo 97, que a 

aprovação e instalação dos empreendimentos de impacto, previstos nos referidos artigos 95 e 

96, está condicionada a parecer favorável do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão 

Territorial de Maringá - CMPGT, que é formado por representantes de diversos segmentos da 

sociedade organizada. O artigo 165 prevê para os empreendimentos que causam grande 

impacto urbanístico e ambiental que o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança –EIV deve 

ser apreciado pelos órgãos competentes da administração municipal e pelo Conselho 

Municipal de Planejamento e Gestão Territorial de Maringá – CMPGT. 

 

Art. 165. Os empreendimentos que causam grande impacto urbanístico e 
ambiental, definidos na Seção I, Capítulo III, Título III desta Lei, 
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adicionalmente ao cumprimento dos demais dispositivos previstos na 
legislação urbanística, terão sua aprovação condicionada à elaboração e à 
aprovação de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV), a ser 
apreciado pelos órgãos competentes da Administração Municipal e 
aprovados pelo Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial. 
[...] 
[...] 
Art. 168. O Poder Executivo Municipal, para eliminar ou minimizar 
impactos negativos a serem gerados pelo empreendimento, deverá solicitar 
como condição para aprovação do projeto, alterações e complementações no 
mesmo, bem como a execução de melhorias na infra-estrutura urbana e de 
equipamentos comunitários, tais como:  
I - ampliação das redes de infra-estrutura urbana; 
II - área de terreno ou área edificada para instalação de equipamentos 
comunitários em percentual compatível com o necessário para o atendimento 
da demanda a ser gerada pelo empreendimento; 
III - ampliação e adequação do sistema viário, faixas de desaceleração, ponto 
de ônibus, faixa de pedestres, semaforização; 
IV - proteção acústica, uso de filtros e outros procedimentos que minimizem 
incômodos da atividade; 
V - manutenção de imóveis, fachadas ou outros elementos arquitetônicos ou 
naturais considerados de interesse paisagístico, histórico, artístico ou 
cultural, bem como recuperação ambiental da área; 
VI – cursos de capacitação profissional; 
VII - percentual de habitação de interesse social no empreendimento; 
VIII - possibilidade de construção de equipamentos sociais em outras áreas 
da cidade. 
§ 1º As exigências previstas nos incisos anteriores deverão ser proporcionais 
ao porte e ao impacto do empreendimento. 
§ 2º 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 
Municipais, antes da finalização do empreendimento. 
§ 3º O Alvará de Funcionamento só será emitido mediante expedição do 
respectivo Habite-se. 
Art. 169. A elaboração do EIV não substitui o licenciamento ambiental 
requerido nos termos da legislação ambiental.  
Art. 170. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV, que 
ficarão disponíveis para consulta, no órgão municipal competente, por 
qualquer interessado. 
§ 1°. Serão fornecidas cópias do EIV, quando solicitadas pelos moradores da 
área afetada ou suas associações. 
§ 2°. O órgão público responsável pelo exame do EIV deverá realizar 
audiência pública, antes da decisão sobre o projeto, sempre que sugerida, na 
forma da lei, pelos moradores da área afetada ou suas associações. 

 

O Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial de Maringá CMPGT, 

consta dos art. 175 e 176 da Lei 632/07 - Lei do Plano Diretor do Município de Maringá é 

formado por dezesseis membros titulares e seus suplentes, para mandato de 3 (três) anos.  
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I – 07 representantes da Prefeitura do Município de Maringá, assim 
distribuídos:  
• 03 representantes do Órgão de Pesquisa, Planejamento e Gestão 
Territorial;  
• 04 representantes do Poder Executivo Municipal, das áreas relacionadas ao 
desenvolvimento urbano, ao sistema viário e transporte público, meio 
ambiente e à habitação; 
II - 01 representante do Poder Legislativo Municipal; 
III – 08 representantes da sociedade civil, assim distribuídos:  
• 02 membros de Conselhos Municipais distintos, sendo estes representantes 
da Sociedade Civil no Conselho do qual fazem parte; 
• 02 representantes das Assembléias de Planejamento e Gestão Territorial; 
• 02 representantes de entidades de Ensino Superior de áreas afins, 
contemplando entidades públicas e privadas; 
• 02 representantes das organizações da sociedade civil, não contemplados 
nas alíneas anteriores. 
 
Além destes membros, ainda há três assentos sem direito a voto, com direito 
à voz, procurando qualificar o debate e decisões do Conselho sobre aspectos 
regionais comuns (e assim tem sido quando temas regionais estão em 
discussão), sendo 01 representante do Município de Sarandi e 01 
representante do vizinho Município de Paiçandu - ambos pertencentes à 
região metropolitana de Maringá -, além de 01 representante de organismos 
intermunicipais e/ou metropolitanos, que no caso o indicado foi a 
Associação de Municípios do Setentrião Paranaense – AMUSEP, sediado 
em Maringá. 

 

As entidades e representantes que compõem o Conselho Municipal de Planejamento e 

Gestão Territorial de Maringá – CMPGT são: 

1. A Prefeitura do Município de Maringá é representada através das Secretarias de 

Planejamento – SEPLAN, Procuradoria Geral – PROGE, Secretaria de Controle 

Urbano e Obras Públicas – SEURB, Secretaria de Transportes – SETRAN, 

Secretaria de Habitação e Interesse Social – SEHAB, e Secretaria de Meio 

Ambiente – SEMAA; 

2. O Poder Legislativo por representante indicado pela Câmara de Vereadores; 

3. Os representantes da Sociedade Civil, cuja última eleição foi realizada em 

01/09/2010 e nomeada em 2011 são aqueles que integram o Conselho de 

Desenvolvimento Econômico de Maringá - CODEM, a Associação Comercial e 

industrial de Maringá – ACIM, o Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente de Maringá – COMDEMA, o Sindicato da Construção Civil Região 

Noroeste do Paraná – SINDUSCON NOR/PR, a Universidade Estadual de 

Maringá – UEM, a Associação Portal Cidade Rosa, a Associação de Moradores 

do Jardim Liberdade, o Centro Universitário de Maringá – CESUMAR e a 

Pontifícia Universidade Católica – PUC. 
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4. Há ainda no CMPGT alguns membros convidados, mas que não tem direito a 

voto, que representam a Prefeitura municipal de Paiçandu, a Prefeitura 

municipal de Sarandi e a Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense – 

AMUSEP.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O objetivo desta pesquisa foi estudar os instrumentos para o licenciamento urbanístico 

na cidade de Maringá – PR. buscando contribuir com os resultados para que o Relatório de 

Impacto de Vizinhança seja eficaz e cumpra as premissas previstas para se obter o 

crescimento e a ordenação do território de maneira sustentável.  

No transcorrer das análises foram apresentados os principais pontos que evidenciam o 

desdobro dos artigos 36 e 37 do Estatuto da Cidade cujos conteúdos foram adicionados entre 

si. Deste modo, na cidade de Maringá-PR. o licenciamento urbanístico é composto pelo 

conteúdo urbanístico e ambiental causando dispêndios desnecessários e sobrecarga de 

trabalho para os aprovadores. 

As figuras e quadros apresentados no ANEXO B evidenciam este argumento ao 

mesmo tempo em que corroboram para a sua comprovação. 

Da leitura dos Relatórios de Impacto de Vizinhança disponibilizados pela Prefeitura 

do Município de Maringá constatou-se que as metodologias empregadas nas análises são 

díspares e que, portanto, o confronto dos resultados não é possível uma vez que a base de 

dados é heterogênea em sua formação. 

Sugere-se que outras pesquisas sejam realizadas com o objetivo de sistematizar 

procedimentos metodológicos de tal modo que num futuro breve se tenha disponibilizado para 

consulta um cadastro multifinalitário. 

E ainda que seja revista a exigência para os edifícios residenciais cuja volumetria 

possa alterar a paisagem, as condições de ventilação e iluminação urbana. 

 

  



65 
 

REFERÊNCIAS 

 

 

BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos. Reflexões sobre a hipertrofia do direito de 
propriedade na tutela da reserva legal e das áreas de preservação permanente. BDJur, 
Brasília, DF, 17 abr. 2009. Disponível em: http://bdjur.stj.gov.br/dspace/handle/2011/20711>. 
Acesso em: 12 fev. 2011. 
 
BRASIL. 1934. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Disponível em: 
<www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/contituicao34.htm>. Acesso em: 10 jun. 2010. 
 
_______.1937. Constituição dos Estados Unidos Unidos do Brasil. Disponível em: 
<www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/contituicao37.htm>. Acesso em: 10 jun. 2010. 
 
_______.1946. Constituição dos Estados Unidos Unidos do Brasil. Disponível em: 
<www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/contituicao46.htm>. Acesso em: 10 jun. 2010. 
 
_______.1966. Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966. Código Tributário Nacional.  
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L5172Compilado.htm>. Acesso em: 
25  mar. 2011 
 
_______.1981. Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981. Lei da Política Nacional do Meio 
Ambiente.  Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm>. Acesso 
em: 25 mar. 2011. 
 
_______. 1986. Resolução Conama nº 001/1986. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res86/res0186.html>. Acesso em: 25 mar. 2011. 
 
_______.1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível 
em:<www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em:  20 
maio 2010. 
 
_______. 2001. Lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/programas-
urbanos/legislacao/Lei10.257-01.pdf>. Acesso em: 25 mar. 2011. 
 
_______. 2002. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível 
em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htmhttp://www.cidades.gov.br/secre
tarias-nacionais/programas-urbanos/legislacao/Lei10.257-01.pdf>. Acesso em: 25 mar. 2011. 
 
CÂMARA DOS DEPUTADOS. Estatuto da Cidade. Guia para implementação pelos 
Municípios e Cidadãos. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que estabelece diretrizes gerais 
para política urbana. Legislação, Brasília, DF, n. 40, 2001. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/internet/Comissao/index/perm/cdui/EstatutodaCidade.pdf>. 
Acesso em: 6 jan. 2011. 
 



66 
 

CYMBALISTA, Renato. Estudo de impacto de vizinhança. Desenvolvimento Urbano, São 
Paulo, v. 55, n. 192, 2001. Disponível em: 
<http://www.polis.org.br/publicacoes/dicas/dicas_interna.asp?codigo=55>. Acesso em: 6 jan. 
2011. 
 
DENATRAN. Ministério da Justiça. Manual de procedimentos para o tratamento de pólos 
geradores de tráfego. Brasília, DF, 2001. Disponível em: 
<http://www.denatran.gov.br/publicacoes/download/PolosGeradores.pdf>. Acesso em: 22 abr. 
2011. 
 
IBGE. Brasil. 2010. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/tendencia_demografica/analise_populac
ao/1940_2000/defaulttab.shtm>. Acessado em: 10 jan. 2011. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO, 2003. Disponível em: 
<http://infoecidade.blogspot.com/2010/01/temas-de-direito-urbano-ambiental.html>. Acesso 
em: 1 mar. 2011. 
 
INSTITUTO PÓLIS. Estatuto da cidade:  guia para implementação pelos municípios e 
cidadãos. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2001. 
 
IPARDES. Município de Maringá-PR. Maringá, 2010. Disponível em: 
<http://www.ipardes.gov.br/perfil_municipal/MontaPerfil.php?Municipio=87000&btOk=ok>.
Acesso em: 21 jan. 2011. 
 
JARDIM, Waulas Queiroz. Função Social da Propriedade Privada Urbana. 2008. 
Dissertação (Mestrado)-Faculdade Autônoma de Direito, São Paulo, 2008. 
 
KAZUO, A. Cidades brasileiras: diversidades e desenvolvimento urbano. Ministério das 
cidades. 2011. Disponível em:< http://www. Cidades.gov.br>. Acesso em: 10 jun. 2011. 
 
LOLLO, José Augusto de; RÖHM, Sérgio Antônio. Aspectos Negligenciados em Estudos de 
Impacto de Vizinhança. Estudos Geográficos: Revista Eletrônica de Geografia, Rio Claro,  
2005. Disponível em: 
<http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/estgeo/article/view/239>. Acesso 
em: 20 nov. 2010. 
 
______. Loteamentos e Mecanismos de Avaliação de Impactos no Brasil. Holos 
Environment, Rio Claro, n. 1, 2009. Disponível em: 
<http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/holos/article/view/176/2912>. 
Acesso em: 20 nov. 2010. 
 
MACEDO, E. D. Construindo uma Política Nacional de Desenvolvimento Urbano para o 
Brasil. Ministério das cidades. 2011. Disponível em: <http://www. Cidades.gov.br>. Acesso 
em: 15 maio 2011. 
 
 
  



67 
 

MARINGÁ. Decreto Municipal nº 1.050/2007 - Disciplinar a elaboração do Relatório de 
Impacto de Vizinhança – RIV para aqueles empreendimentos que causam grande 
impacto urbanístico e ambiental.  2007. Disponível em: 
<http://venus.maringa.pr.gov.br/arquivos/orgao_oficial/arquivos/oom%201148.pdf>. Acesso 
em: 15 out. 2010. 
 
______.  História da nossa Cidade. 2003. Disponível em: 
<http://www2.maringa.pr.gov.br/site/index.php?sessao=cfe8a7a3a71xcf&id=14>. 
Acesso em: 25 ago. 2011. 
 
______. Lei Complementar 632/2006 – Plano Diretor. Disponível em: 
<http://www2.maringa.pr.gov.br/site/index.php?sessao=e04b689e4109e0>. Acesso em: 15 
jan. 2011. 
 
______. Lei Complementar nº 799/2010 – Altera a LC 632/2006. 2010. Disponível em: 
<http://sapl.cmm.pr.gov.br:8080/sapl_documentos/norma_juridica/10597_texto_integral>. 
Acesso em: 17 out. 2010. 
 
______. Lei Ordinária nº 2/1953. 2010. Disponível em: 
<http://sapl.cmm.pr.gov.br:8080/sapl_documentos/norma_juridica/1631_texto_integral>.  
Acesso em 15 jun. 2010. 
 
______.Lei Ordinária nº 621/1968 - Plano Diretor de Desenvolvimento de Maringá de 
1968.  2010. Disponível em: 
<http://sapl.cmm.pr.gov.br:8080/sapl_documentos/norma_juridica/2401_texto_integral>.   
Acesso em 15 jun.2010. 
 
______. Prefeitura Municipal de Maringá, PMM. Perfil da cidade de Maringá: programa de 
investimentos urbanos. Maringá, 1980. 
 
 
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de construir. 8. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2000. 
 
______. Direito Municipal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1990. 
 
MENEGUETTI, Karin Schwabe; REGO, Renato Leão;  BELOTO, Gislaine Elizete. Maringá:  
a paisagem urbana e o sistema de espaços livres. Paisagem Ambiente [online],  [S. l.],  n. 26, 
p. 29-50, 2009. 
 
MOREIRA, Antônio Claudio M. L. Parâmetros para elaboração do relatório de impacto de 
vizinhança. Pós-Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 
da FAUUSP, São Paulo, n. 7, p. 107-118, 1999.  
 
______. Relatório de Impacto de Vizinhança. SINOPSES, São Paulo, v. 18, p. 23-35, 1992. 
 
NITERÓI. Lei 2.051/2003 – Regulamenta o Estudo de Impacto de Vizinhança – 
EIV/RIV. Disponível em: 
<http://www.urbanismo.niteroi.rj.gov.br/legis/LinkedDocuments/Lei%202051.2003%20Estud
o%20previo%20de%20impacto%20de%20vizinhanca.pdf>. Acesso em: 2 set. 2011. 
 



68 
 

OLIVEIRA, Isabel Cristina Eiras de. Estatuto da cidade; para compreender. Rio de 
Janeiro: IBAM: DUMA, 2001. 
 
OLIVEIRA, Claudia Alves de; ARAÚJO JÚNIOR, Miguel Etinger de. Estudo de impacto 
de vizinhança como instrumento de política pública urbana. Manaus, 2006. Trabalho 
apresentado no XV Congresso Nacional do CONPEDI. 
 
PIRES, Lilian Regina Gabriel Moreira. Função social da propriedade urbana e o plano 
diretor. Belo Horizonte: Fórum, 2007.  
 
PRESTES, Vanêsca Buzelato.  Plano Diretor e Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). 
Porto Alegre, 2003. Disponível em: 
<http://www.ibdu.org.br/imagens/PLANODIRETOREESTUDODEIMPACTO.pdf>. 
Acessado em 02 mar. 2010. 
 
ROCCO, Rogério. Estudo de impacto de vizinhança: instrumento de garantia do direito às 
cidades sustentáveis. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 
 
SAMPAIO, Luciana. Estudo de impacto de vizinhança: sua pertinência e delimitação de sua 
abrangência em face de outros estudos ambientais. Brasília, DF: UnB-CDS, 2005. 
 
SAULE JÚNIOR, Nelson. A perspectiva do direito à cidade e da reforma urbana na 
revisão da lei do parcelamento do solo. São Paulo: Instituto Polis, 2008. Cadernos Polis, 10. 
 
SEMINARIO. Estudo de Impacto de Vizinhança. Porto Alegre: IDBU, 2006. Disponível 
em: <http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/spm/usu_doc/gladis_e_tereza_spm-
desafioseivportoalegre.pdf>. Acesso em: 1 mar. 2011. 
 
SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 
2001. 
 
______. Direito Urbanístico Brasileiro. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2008.  
 
SOUZA, Maria Julieta Nunes de. Novos instrumentos de reforma urbana: possibilidades do 
relatório de impacto de vizinhança. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO 
URBANÍSTICO, 2., 2002, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: Evangraf, 2002. p. 479-502. 
 
THOMAS, Arthur et al. Colonização e Desenvolvimento do Norte do Paraná. 2. ed. São 
Paulo: CMNP, 1977. 
 
VENTURA, Magda Maria. O estudo de caso como modalidade de pesquisa. Rio de 
Janeiro: SOCERJ, 2007. 
  



69 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
  



70 
 

ANEXO A – Decreto Municipal nº 1.050/2007 
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ANEXO B 

 

 

1 – Figura dos empreendimentos com RIV aprovado 

Usos (ensino, religioso, loteamento, condomínios, habitação de interesse social).  

Legenda:  

azul escuro – estabelecimento de ensino;  

azul claro – condomínio vertical;  

magenta – tempo religioso;  

verde – loteamento;  

amarelo – condomínio horizontal;  

branco – habitação de interesse social. 
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2 – Quadro dos empreendimentos para habitação, ensino e religioso com RIV aprovado 
 

ORDEM ANO LOCALIZAÇÃO USO DO EMPREENDIMENTO

1 2010 Jd. Paulista, Z 36 Habitação de interesse social 
2 2010 Distrito Floriano Habitação de interesse social 
3 2009 Não disponível Loteamento 

10 2009 Zona 31- Acema Loteamento 
26 2008 Não disponível Loteamento 
75 2010 Não disponível Loteamento 
97 2010 Lotes 17-22 Gleba R. Pingüim Loteamento 
17 2008 Av. João Paulino Condomínio Vertical 
31 2008 Não disponível Condomínio Vertical 
36 2008 Rua Castro Alves, Zona 06 Condomínio Vertical 
43 2008 Av. Guedner, Zona 08 Condomínio Horizontal 
44 2088 Av. São Domingos, 674 Condomínio Vertical 
65 2010 Não disponível Condomínio Vertical 
71 2010 Vila Bosque – Zona 12 Condomínio Vertical 
76 2010 Av. Gurucaia, Zona 27 Condomínio Vertical 
77 2010 Zona 46 Condomínio Vertical 

104 2010 Pref. Sincler Sambatti, 500 Condomínio Vertical 
110 2010 Av. Juscelino K. de Oliveira, Z 02 Condomínio Vertical 
119 2010 Zona 08 Condomínio Vertical 
124 2010 Av. Gurucaia Zona 12 Condomínio Vertical 
136 2008 Jd. Sumaré Condomínio Horizontal 
137 2007 136-1 Gleba Rib. Maringá Condomínio Horizontal 
148 2008 Av. Guedner Condomínio Vertical 
151 2008 Jd. Cerro Azul, Zona 17 Condomínio Vertical 
154 2008 Av. Gurucaia, Zona 12 Condomínio Vertical 

8 2009 Rua Martim Afonso Zona 02 Estabelecimentos de ensino 
9 2008 Av. Teixeira M Estabelecimentos de ensino 

15 2008 Av. Riachuelo Estabelecimentos de ensino 
22 2009 Zona 43 Estabelecimentos de ensino 
28 2009 Jd. Paulista Z 37 Estabelecimentos de ensino 
29 2009 Distrito Iguatemi Estabelecimentos de ensino 
30 2009 Jd. Diamante Z16 Estabelecimentos de ensino 
23 2009 Zona 39 Estabelecimentos de ensino 
25 2009 Rua Santo Antônio, Z 23 Estabelecimentos de ensino 
34 2009 Av. Brasil, Z 01 Estabelecimentos de ensino 
46 2009 Zona 05 Estabelecimentos de ensino 
57 2009 Rua La Paz, Zona 23 Estabelecimentos de ensino 
62 2010 Rua Serafim de Souza, Q 142 Estabelecimentos de ensino 
70 2010 Cidade Alta - Zona 39 Estabelecimentos de ensino 
78 2010 Av. Mauá Estabelecimentos de ensino 
85 2010 Jd. Paulista II, Zona Norte 36 Estabelecimentos de ensino 
90 2010 Rua das Camélias, Zona 40 Estabelecimentos de ensino 
91 2008 Não disponível Estabelecimentos de ensino 
92 2010 Av. Colombo, 9727 Estabelecimentos de ensino 

100 2010 14 Unid. Estabelecimentos de ensino 
143 2008 Av. Governador Parigot de Souza, 222 Estabelecimentos de ensino 
126 2010 Praça Pio XII – Zona 05 Estabelecimentos de ensino 
131 2008 Col. Santa Cruz Zona 01 Estabelecimentos de ensino 
162 2007/ 2006 Avenida Colombo, 9727 Estabelecimentos de ensino 

16 2008 Av. Laguna Templo religioso 
19 2008 Av. Rio Branco Templo religioso 
35 2008 Rua Pe. Vieira – Zona 14 Templo Religioso 
37 2008 Av. Mauá, 1008 – Zona 03 Templo Religioso 

144 2007 Zona 31 - Acema Templo Religioso 
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ANEXO C 

 

 

1 – Figura dos empreendimentos com RIV aprovado. 

Usos (comercial e saúde).  

Legenda:  

azul – pólos comerciais;  

magenta – serviços de saúde. 
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2 – Quadro dos empreendimentos de fluxo contínuo (comerciais e saúde). 

 

ORDEM ANO LOCALIZAÇÃO USO DO EMPREENDIMENTO
47 2009 Av. Dr. Luiz Teixeira Mendes Serviços de saúde 
54 2009 Av. Juscelino K de Oliveira, Z 02 Serviços de saúde 
56 2009 Av. Nildo Ribeiro, Zona 28 Serviços de saúde 
84 2010 Av. Mandacaru Serviços de saúde 

109 2010 Vila Morangueira Serviços de saúde 
122 2008 Av. Borba Gato, Zona 20 Serviços de saúde 
152 2008 Av. Alziro Zarur, Zona 21 Serviços de saúde 
48 2009 Av. Cerro Azul, Zona 02 Pólos comerciais 

60 
2010 
2008 

Rua Pioneiro Paschoal Lorenceti, 706 Pólos comerciais 

61 2010 Av. Lucílio de Held, 1837 Pólos comerciais 
69 2010 Av. Lucílio de Held, 1837 Pólos comerciais 

108 2010 Av. São Paulo Pólos comerciais 
111 2008 Av. Brasil Z01 Pólos comerciais 
112 2008 Av. C Azul Z02 Pólos comerciais 

130 
2008 
2007 

Pq. Bandeirantes, Zona 43 Pólos comerciais 

135 2007 Av. São Paulo Pólos comerciais 
138 2006 Av. Colombo, Zona 10 Pólos comerciais 
141 2007 Avenida Alziro Zarur, 359 - Zona 21 Pólos comerciais 
150 2007 Av. São Paulo, Aspen Pólos comerciais 
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ANEXO D 

 

 

1 – Figura dos empreendimentos com RIV aprovado.  

Usos (transportadoras).  

Legenda:  

azul – transportadoras. 
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2 – Quadro dos pólos geradores de tráfego e cargas (transportadoras). 

 

ORDEM ANO LOCALIZAÇÃO USO DO EMPREENDIMENTO 
7 2008 Av. Morangueira Transportadora 

11 2008 Av. das indústrias, Z 36 Transportadora / Veículos públicos 
14 2009 Av. Brasil – Z 06 Transportadora 
20 2008 R. Pion. Francisco Bim Sobº, Z 41 Transportadora 
38 2009 Av. Brasil 7.062 – Zona 06 Transp. Autônomo 
42 2008 Rua Peroíbe, 61 Zona 31 Transportadora 
50 2009 Av. José Alves Nendo, Zona 38 Base de Petróleo / transportadora 
59 2009  Transportadora 
80 2010 PR 317-KM2 Transportadora 
88 2010 Zona 41 - Cocamar Transportadora 
86 2009 PR 317 Km 7 Veículos transporte 
94 2010 Estrada Borba Gato - Pedreira Transportadora resíduos 
102 2009 Rua Antonio O. Scramim 923 Transportadora 
105 2010 Rua José Ternes Sobrinho, 487 Transportadora 
121 2010 Gleba Rua Maringá Lote 101 Transportadora 
125 2010 Zona 06 Transportadora 
127 2008 Av. Bento Munhoz, 700 Transportadora 
129 2008  Transporte alunos 
155 2007 Distrito Industrial II, Zona 45 Transportadora / Intermodal de carga 
156 2008 R. Pion. Zoaldo Reginato, 403 Transportadora 
160 2008  Transportadora 
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ANEXO E 

 

 

1 – Figura dos empreendimentos com RIV aprovado.  

Usos (Centros de eventos, lazer, restaurantes e congêneres).  

Legenda:  

azul escuro – casa noturna;  

magenta – centro de eventos;  

verde – restaurante;  

azul claro – hotel;  

amarelo – parque municipal;  

branco: associação recreativa. 
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2 – Quadro dos centros de eventos, lazer, restaurantes e congêneres. 

 

ORDEM ANO LOCALIZAÇÃO USO DO EMPREENDIMENTO 
18 2008 Anel Viário Virgilio Manilha, 21784 – Z 19 Centro de eventos 
41 2009 Av. XV de Novembro, 966 Centro de eventos 
53 2008 Av. Riachuelo, 43 Zona 03 Centro de eventos 
149 2008 Rua Luiz Gama 149, Zona 4 Centro de eventos 
6 2008 Av. Cerro Azul Casa Noturna 

12 2009 Zona 24 Casa Noturna 
51 2010  Casa Noturna 
83 2010 Av. Pedro Taques Casa Noturna 
98 2009 Av. Adriano José Valente - Centro Casa Noturna 
140 2008 Rua José Romano, Zona 41 Casa Noturna  
147 2008 Avenida São Paulo, 1005 Casa Noturna 
55 2009 BR 317 Autódromo 
73 2010 Av. Cerro Azul, Zona 17 Parque municipal 
82 2008 Av. Morangueira, 3320 – Zona 46 Associação Recreativa 
116 2010  Autódromo Kart 
27 2009  Festas Infantis 
117 2010 Zona 16 – Jd. Diamante Eq. Comunitários 
132 2008 Av. Colombo, Zona 10 Hotel 
139 2008 Zona 3, Avenida Paissandu Restaurante 
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ANEXO F 

 

 

1 – Figura dos empreendimentos com RIV aprovado.  

Usos (postos de combustíveis, subestação, motel, órgão público).  

Legenda:  

Azul – subestação;  

vermelho – estação base rádio;  

amarelo – posto de gasolina;  

magenta – motel;  

verde – órgão público. 
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2 – Quadro dos empreendimentos aprovado.  

 

ORDEM ANO LOCALIZAÇÃO USO DO EMPREENDIMENTO 
4 2008 Avenida Guaira, Z1 Estação rádio-base 
5 2009 Av. das indústrias, Z 36 Indústria 

13 2009 Jd. Itaipu – Z 47 Indústria 
21 2008 Av. Bento Munhoz, Z 10 Indústria  
24 2009 Zona 42 Indústria 
49 2009 Av. Brasil, 7364 Zona 06 Indústria 
52 2009 Rua Castro Alves, 106, Zona 06 Indústria 
142 2008 Rua Aluízio Costa, 540, Pq. Industrial Indústria 
146 2008 Não disponível Indústria 
153 2008 Av. Carneiro Leão 830, Z 01 Indústria 
157 2007 Não disponível Indústria 
158 2007 PR 317 – Km 10 Indústria 
123 2009 BR 376 Zona 26 Indústria  
128 2008 Contorno sul Indústria 
58 2009 Av. Paranavaí 176, Zona 06 Indústria 
103 2010 Rodovia PR 317, Nº 4065, Km 04 Indústria 

  Av. Colombo, 883 – Zona 07 Posto de Combustíveis 
133 2008 Av. Kakogawa, Zona 30 Posto de Combustíveis 
134 2008 Coca Cola Z19 Posto de Combustíveis 
79 2010 Av. Pedro Taques Posto de Combustíveis 
89 2010 Av. Alexandre Rasgulaef, Z 29 Posto de Combustíveis 
39 2009 Não disponível Posto de Combustíveis 
64 2010 Av. Cerro Azul, Jd. N. Horizonte Depósito GLP 
95 2010 Não disponível Cooperativa MO 
32 2008 Av. Gastão Vidigal, Z 08 Órgão Público 
107 2010 Zona 43, próximo ao Seminário  Subestação 
45 2008 Av. Herval 3398 – Zona 07 Disk Entulho 
63 2010 PR 317 – KM 07 Reciclagem Lixo 
68 2009 Est. Borba Gato Pedreira 
72 2010 Av. Alexandre Rasgulaef, Z 29 Serv. terraplenagem 
99 2010 Av. Dr. Alexandre Rasgulaeff, 75 Depósito de GLP 
101 2008 Av. Duque de Caxias, 648 (CMNP) Rep. Pública 
113 2010 PR 461 Motel 
159 2008 Pq. Bandeirantes Loja de automóveis 
33 2009 Não disponível  Não disponível  
40 2009 Não disponível Não disponível 
66 2010 Não disponível Não disponível 
67 2010 Não disponível Não disponível 
106 2010 Não disponível Não disponível 
114 2010 Não disponível Não disponível 
115 2009 Não disponível  INDEFERIDO 
74 2010 Não disponível Não disponível 
81 2010 Não disponível Não disponível 
87 2009 Não disponível Não disponível 
93 2010 Não disponível Não disponível 
96 2009 Não disponível Não disponível 
118 2010 Não disponível Não disponível 
120 2010 Não disponível Não disponível 
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ANEXO G – Estratificação dos RIV´s aprovados na Prefeitura Municipal de Maringá-PR 

 

 

ASSUNTO  QUANTIDADE 
Estabelecimentos de ensino  24 
Igrejas e Templos Religiosos1                           07 

Condomínios com grandes adensamentos   
Horizontais 10 
 Verticais 15 

Pólos comerciais, supermercados, atacadistas e congêneres  12 
Hospitais e serviços de saúde  07 
Transportadoras e Centrais de Carga2   21 
Centros de eventos, casas noturnas, centros de lazer e congêneres 19 
Indústrias  15 
Postos de combustíveis e depósitos de GLP  07 
Outros  25 
TOTAL  162 
1  Após a promulgação da LC nº 730/2008 os RIVs passaram a ser exigidos apenas para templos religiosos cujas 

naves principais tivessem mais de 500 m2, o que diminuiu sensivelmente o número de RIVs protocolizados 
para aprovação. 

2  Como a legislação não distinguia as centrais de carga dos transportadores autônomos, estes podem requerer a 
dispensa do RIVI justificando o pedido através de comprovação de que o número de veículos é reduzido. 


