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Termo de Referência para Elaboração do Estudo de Impacto de 

Vizinhança – EIV  

Conforme Lei Complementar n. 341, de 4 de dezembro de 2018 e suas 

alterações e Lei Complementar n. 74, de 6 de setembro de 2005 e suas 

alterações, fica estabelecido o seguinte roteiro a ser seguido para a 

apresentação e elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança: 

Da apresentação: 

O EIV deverá ser apresentado para análise em 1 via impressa colorida e 

encadernada no formato A4, e em mídia digital, contendo o levantamento 

planialtimétrico, projetos e demais documentos. Será permitido Volume II 

somente para as pranchas da proposta de implantação do empreendimento e 

levantamento planialtimétrico, as demais informações devem constar em Volume 

I ou único.  

A apresentação de tabelas e mapas deverão conter data dos dados, 

fontes e legendas. No caso da inserção de mapas gerados por softwares como 

Autocad, ArcGis, Qgis e outros, deverá utilizar coordenadas UTM – Sirgas 2000 

e se necessário, para uma melhor visualização dos dados e escala maior, usar 

folha com formatos maiores como A3 ou A2. Em função da peculiaridade do 

empreendimento a Comissão de Diretrizes Urbanísticas (CDU) poderá solicitar 

informações complementares e/ou a elaboração de estudos técnicos 

complementares, que poderão ser apresentados como anexos ao EIV. 

As complementações exigidas, deverão ser apresentadas em documento 

próprio contendo as complementações integrais para cada item apontado na 

análise do EIV. 

Para a retirada da GDU deverão ser entregues 2 (duas) vias do EIV 

compiladas e encadernadas. 
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Os textos em formatação itálica são explanações das abordagens para cada 

item. 

1. Capa. (contendo, no mínimo, o nome do empreendimento; tipo do empreendimento; 

data: mês/ano.) 

2. Identificação do proprietário (ou procurador), do empreendimento e do 

responsável técnico: (Preencher as fichas abaixo.) 

Do proprietário/procurador: 

Nome ou razão social:  

CPF ou CNPJ:  

RG ou Inscrição Estadual:  

Endereço para correspondência:  

Telefone e e-mail:  

Nome e assinatura do proprietário(s) ou 
procurador*: 

(*anexar procuração) 

 

Do empreendimento:  

Nome ou razão social:  

Endereço:  

Área do terreno:  

Número da matrícula / C.R.I:  

Área total a construir:  

Do responsável pelo estudo (responsável técnico):  

Nome ou razão social:  

CPF ou CNPJ:  

RG ou Inscrição Estadual:  

Número do Registro Profissional no 
Conselho Regional: 

 

Número da ART – para engenheiros 
civis ou Número do RRT – para 
arquitetos: 
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Endereço completo para 
correspondência: 

 

Telefone para contato e endereço 
eletrônico: 

 

Assumo, sob as penalidades da Lei, que as informações apresentadas 
no EIV objeto desse documento são verídicas. 

Assinatura do responsável técnico 
pelo estudo: 

 

Todos os levantamentos, projetos, estudos e propostas deverão ser elaboradas 
pelo responsável técnico pelo Estudo de Impacto de Vizinhança. 

3. Índice. 

Elaborar índice respeitando a numeração dos tópicos a seguir. 

4. Introdução. 

Descrição sucinta do empreendimento e das atividades a serem desenvolvidas 

de forma que permita a identificação física e operacional, informando a 

modalidade: regularização, construção, reforma, etc.. 

4.1. Localização. 

Apresentar, em escala legível, mapa da cidade indicando as regiões urbanas e 

a localização do empreendimento. 

Inserir planta de situação da área conforme a certidão de matrícula apresentada, 

em escala legível e identificada, indicando os parcelamentos contíguos, o 

arruamento principal e o levantamento fotografico da situação atual da área. 

4.2. Descrição geral do empreendimento.  

Caracterizar o empreendimento a ser implantado, demonstrando: acessos; 

tipologia do novo edifício; áreas; atividades a serem desenvolvidas; horário de 

funcionamento; público-alvo; número de funcionários, usuários e clientes; 

tipologia de veículos que acessarão o empreendimento; número de vagas de 

veículos, carga e descarga, embarque e desembarque, etc; número de leitos, 

capacidade de atendimento atual e a ser implantada entre outros; 
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Na caracterização das atividades a serem desenvolvidas  demonstrar tembém, 

o tempo de permanência de usuários no caso de empreendimentos comerciais. 

4.3. Caracterização do empreendimento.  

Inserir, em escala legível, a planta da proposta de implantação do 

empreendimento com o entorno imediato, contendo todas as vagas de 

estacionamento numeradas e apresentar a justificativa dessa implantação. 

Anexar projeto básico, cortes, fachadas, elevações e volumetria do 

empreendimento. 

4.4. Quadro de áreas.  

Apresentar quadro de áreas contendo área do lote, área total construída, área 

total a construir, área de estacionamento, área permeável e demais áreas 

pertinentes. As informações contidas no quadro de áreas devem ser coerentes 

com os  projetos apresentados. 

4.5. Enquadramentos legais.  

Contextualizar e identificar por meio de mapas, tabelas ou gráficos o 

empreendimento conforme as disposições contidas no PDDUA, LOUOS e 

demais legislações vigentes, quanto ao uso e ocupação do solo; 

4.6. Cronograma de obras. 

Informar a previsão para o andamento das obras, inserindo as datas previstas 

para início e término e caracterizando os serviços a serem executados e o 

período de maior movimentação durante as obras, de acordo com o exemplo 

abaixo: 

SERVIÇOS 
SEMANAS PERCENTUAL (%) 

1 2 3 4 5 6 

Serviços iniciais 100%      3 

Instalações 
elétricas 

 100%     32 

Forro   100%    8 

Revestimento   30% 70%   30 

Piso    40% 60%  18 
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Pintura     20% 80% 8 

Limpeza      100% 1 

TOTAL       100 

Tabela 1. Exemplo de Cronograma de obras 
Fotnte. PLANURB 

5. Identificação e Mapeamento da área de influência.  

Definir a área de influência do empreendimento, que corresponde aos locais 

passı́veis de percepção dos impactos do projeto, tanto na fase de implantação 

(obras) quanto na de operação, a curto, médio e longo prazo. 

A delimitação da área de abrangência (definida a partir dos limites do 

empreendimento) deve ser apresentada a partir de foto aérea levando em 

consideração o porte do empreendimento, bairros adjacentes, sistema viário (a 

partir das principais vias de acesso ao empreendimento), barreiras físicas 

naturais e construídas, podendo a área de influência ter formato regular ou 

irregular. Considerar que a extensão da vizinhança pode variar conforme a 

natureza do impacto (tráfego, infraestrutura, paisagem etc.), de modo que um 

mesmo empreendimento pode ter áreas de influência diversas. 

Os estudos, levantamentos e análises deverão ser feitos a partir das áreas de 

influência delimitadas pelo estudo.  

Quando se julgar necessário, poderá ser exigida a apresentação de uma nova 

área de influência .  

6. Análise dos Impactos e Proposição de Medidas Mitigadoras e/ou 

Compensatórias: 

A partir da caracterização da área de influência, observar os impactos a serem 

gerados pelo empreendimento da seguinte forma: 

Caracterização dos impactos: identificação e avaliação dos impactos positivos e 

negativos, decorrentes da instalação e operação do empreendimento. 

Caracterização das medidas mitigadoras e/ou compensatórias: proposição de 

soluções e medidas mitigadoras e/ou compensatórias quanto aos impactos 

negativos, bem como intensificadoras dos impactos positivos, causados pelo 
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empreendimento ou atividade a ser implantada, com a justificativa e descrição 

dos efeitos esperados. 

Para cada item a seguir o profissional deverá fazer o diagnóstico, definir 

os impactos positivos e/ou negativos e apresentar as medidas mitigadoras e/ou 

compensatórias na área de influência, conforme o caso. 

6.1. Adensamento/ Perfil Populacional. 

Analisar a população permanente e flutuante a ser gerada pelo  

empreendimento, observando os critérios de adensamento contidos no Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Campo Grande.  

Informar a capacidade de público de todos os espaços a serem implantados, 

como leitos, ante-salas, salas, dormitórios, refeitório entre outros. 

Identificar o perfil social  da população residente e atuante/flutuante na área de 

influência, atuais e futuras (por meio de estimativa a partir de dados oficiais). 

Analisar possíveis reflexos decorrentes como possibilidade de atração ou 

repulsão de pessoas; impacto da mão-de-obra nos estabelecimentos locais; 

aspectos socioculturais como perda de costumes e de espaços coletivos. 

Análise de como o empreendimento impactará na infraestrutura urbana e 

comunitária disponível e como o empreendimento pode beneficiar a população 

residente ou atuante/flutuante, considerando os aspectos socioeconômicos. 

6.2.  Equipamentos Comunitários.  

Identificar, mapear e caracterizar condições gerais de atendimento dos 

equipamentos públicos disponíveis na área de influência do empreendimento: 

saúde, educação, assistência social, praças, parques (caracterizar e justificar a 

área de influência adotada neste tópico). 

Apresentar o quantitativo de vagas disponíveis nas escolas municipais e nas  

EMEIs  impactados pelo empreendimento. Solicitar ao órgão competente o 

quantitativo atualizado de vagas, considerando as vagas existentes e as 

comprometidas por empreendimentos na mesma área de influência de acordo 

com dados levantados nas secretarias competentes. 
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Compatibilizar a análise de impactos do empreendimento com os Planos 

Municipais de saúde, educação e assistência social. 

Analisar a necessidade de inserção e/ou ampliação de equipamentos 

comunitários considerando a demanda a ser gerada pelo empreendimento e a 

disponibilidade de vagas nos equipamentos comunitários existentes na área de 

influência, apresentando proposta de mitigação e/ou compensação de acordo 

com a necessidade apresentada pelos responsáveis da administração dos 

equipamentos analisados.   

6.3. Uso e Ocupação do Solo. 

Identificar os tipos de uso e padrão de ocupação na área de influência, por meio 

de mapas e descrever através de textos, gráficos  ou tabelas, os usos 

encontrados na área de influência, tais como comércio, serviço, residência, 

público, institucional etc.  

O EIV deverá indicar tendências de mudança de uso do solo, tais como 

acréscimo ou decréscimo de atividades, atração de serviços e/ou atividades e 

de transformações urbanı́sticas induzidas pela construção/ampliação do 

empreendimento e/ou atividade em estudo, relacionando a inserção do mesmo 

com as atividades existentes.  

6.4. Ventilação e Iluminação. 

Avaliar no empreendimento proposto o atendimento às normas e leis 

específicas de ventilação e insolação. 

Avaliar se os índices adotados e a forma da edificação causam obstruções na 

paisagem urbana natural ou construída, assim como se interferem ou não nas 

condições atuais de  insolação, sombreamento e ventilação no local e seu 

entorno, por meio de estudo da volumetria. 

6.5. Paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 

Identificar, na área de influência, a existência de bens de interesse natural e/ou 

cultural como: áreas de preservação; unidades de conservação; espaços de uso 

coletivo; parques; praças; edificações de valor arquitetônico e/ou histórico, 
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ZEICs, entre outros, apresentando mapa com a localização e condições de 

conservação desses. Analisar a interferência, caso exista, do empreendimento 

em relação aos componentes identificados. 

Enquadrar o empreendimento nas leis de proteção ao patrimônio histórico e 

cultural, conforme o caso. 

Analisar se o empreendimento pode gerar vibrações em áreas cujo entorno seja 

composto de edificações antigas e/ou de interesse histórico. Neste caso, 

analisar a interferência das técnicas construtivas e do aumento de tráfego. 

6.6. Meio Físico e Biológico / Poluição. 

Identificar, mapear e analisar as fragilidades ambientais existentes na área de 

influência em relação aos aspectos geotécnicos e hidrográficos, a partir  da 

Carta Geotécnica,  Carta de Drenagem, Plano Diretor de Drenagem Urbana 

(PDDU), Planos de Manejo das áreas protegidas, PDDUA, LOUOS, entre 

outros. 

Dada a existência de arborização e cobertura vegetal no terreno, identificar  com 

a apresentação de registro fotográfico. 

6.7. Infraestrutura. 

Mapear na área de influência a infraestrutura disponível, como água, esgoto, 

energia, pavimentação, etc. 

Indicar a bacia hidrográfica com seus respectivos cursos d'água, analisar a 

topografia que o empreendimento estará inserido, identificar através de dados/ 

eventos cronológicos, se há ocorrência de problemas relativos à drenagem 

urbana na área de influência e descrever a demanda e a capacidade de 

atendimento da micro e macro drenagem.  

Informar quais serão as técnicas construtivas e os instrumentos de drenagem 

adotados pelo empreendimento, para mitigar os impactos gerados. 

Anexar as certidões de viabilidade da concessionária do serviço de 

abastecimento de energia, água e esgoto para o empreendimento proposto. 
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Descrever a demanda e a capacidade de atendimento do abastecimento de 

água e energia, coleta de esgoto e abastecimento de gás. 

6.8. Mobilidade. 

Informar as rotas de acesso ao empreendimento dentro da área de influência e 

incluir mapa em escala legível; 

Informar os pontos de congestionamento existentes atualmente na área de 

influência e os possíveis pontos de congestionamentos que serão gerados com 

a implantação do empreendimento; 

Demonstrar como será realizado o acesso ao empreendimento, 

compatibilizando-o com a via; 

Informar e caracterizar as rotas de acesso para veículos de emergência, e sua 

compatibilização com os acessos ao empreendimento; 

Avaliar o tráfego existente e o que será gerado com a implantação do 

empreendimento, por tipologia viária, localização e situação da via 

(pavimentada, encascalhada); 

Realizar a contagem de veículos nas vias do entorno, priorizando as 

intersecções, no mínimo em 2 dias da semana que o empreendimento estará 

funcionando, durante o horário comercial e no horário de funcionamento do 

empreendimento. Considerar na contagem todos os modais, inclusive 

bicicletas. Como o trânsito se configura de forma diferente no fim de semana e 

durante a semana, demonstrar esta análise no EIV. Apresentar no EIV os dados 

coletados de hora em hora e calcular a média diária de veículos e incluir fotos 

do tráfego nas horas de pico, nos pontos de contagem; 

Realizar o cálculo a partir das contagens de veículos para o nível de serviço e 

hora pico (acrescentando o número de vagas do empreendimento após 

instalação no horário de pico) e informar as medidas mitigatórias e/ou 

compensatórias (recomenda-se a utilização do método HCM 2000); 

Incluir mapa que aponte os locais onde foram realizadas as contagens de 

veículos, apresentando o perfil das vias e planta de intersercção dos 
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cruzamentos utilizados para a contagem de veículo, conforme exemplos a 

seguir:  

Perfil para contagens: 

 

Figura 1. Planta de intersecção viária 
Fonte. PLANURB 

 

Figura 2. Planta exemplo de intersecção 
Fonte. PLANURB 
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Figura 3. Planta exemplo de intersecção 
Fobte. PLANURB 

 

Figura 4. Planta exemplo para conversões 
Fonte. PLANURB 

A determinação do nível de serviço da via deverá levar em conta a contagem de veículos 

anterior às intersecções; 

A contagem de veículos para o arruamento, deve se localizar anterior as interesecções 

ou alças de acessos, demonstrando assim a quantidade total de veículos que transitam 

no trecho; para as alças e/ou faixas de acesso deverá contabilizar apenas as faixas 

destinadas as conversões, observando os veículos que acessam a faixa e realizam a 

manobra e a velocidade específica da faixa; 
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Exemplo de contagem:  

PONTO 1. SENTIDO CENTRO - BAIRRO - RUA RUA EXEMPLO 1 (DIA 1) 

Horário Bicicletas Motos Carros Ônibus Caminhões 
Resultado 
com pesos 

7h às 8h 0 5 18 2 0 24,15 

8h às 9h 0 3 13 2 0 18,49 

9h às 10h 1 2 18 1 0 21,11 

10h às 11h 1 1 22 3 0 29,28 

11h às 12h 0 5 23 2 0 29,15 

12h às 13h 0 8 22 2 0 29,14 

13h às 14h 0 11 9 2 0 17,13 

14h às 15h 0 9 7 2 0 14,47 

15h às 16h 0 10 8 2 0 15,8 

16h às 17h 1 8 8 2 0 15,34 

17h às 18h 0 10 10 2 0 17,8 

18h às 19h 0 6 6 1 0 10,23 

19h às 20h 0 4 4 2 0 9,82 

Total 3 82 168 25 0 251,91 

Total de 
veículos 278  

Tabela 2. Exemplo de Contagem dia 1 
Fonte. PLANURB 

PONTO 1. SENTIDO CENTRO - BAIRRO - RUA EXEMPLO 1 (DIA 2) 

Horário Bicicletas Motos Carros Ônibus Caminhões 
Resultado com 

pesos 

7h às 8h 1 3 20 2 1 27,44 

8h às 9h 1 2 14 2 1 21,11 

9h às 10h 1 5 15 1 0 19,1 

10h às 11h 1 6 18 3 0 26,93 

11h às 12h 1 4 26 2 1 33,77 

12h às 13h 1 4 24 2 1 31,77 

13h às 14h 8 13 15 2 8 39,39 

14h às 15h 6 10 8 2 6 27,5 

15h às 16h 7 12 13 2 7 35,11 

16h às 17h 4 11 14 2 4 29,93 

17h às 18h 5 13 16 2 5 34,54 

18h às 19h 3 8 10 1 3 20,74 

19h às 20h 2 6 7 2 2 17,38 

Total 41 97 200 25 39 364,71 

Total de 
veículos 402  

Tabela 3. Exemplo de contagem dia 2 
Fonte. PLANURB 
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EMPREENDIMENTO ANALISADO TOTAL 

CARROS (VAGAS) 180 

MOTOS (VAGAS) 50 

  
Tabela 4. Exemplo do número de vagas do empreendimento 
Fonte. PLANURB 

Exemplo de Cálculo: 

TA
B

EL
A

 D
E 

C
Á

LC
U

LO
S 

(M
ÉD

IA
 D

IÁ
R

IA
) 

CÁLCULO DAS MÉDIAS CÁLCULO DA CLASSIFICAÇÃO DO NIVEL DE SERVIÇO 

TIPO DE VEÍCULO 
MÉDIA SIMPLES + 

VAGAS DO 
EMPREENDIMENTO 

  PESO   
MÉDIA 
COM 
PESO 

TOTAL - MÉDIA COM 
PESO 

HORAS 
CALCULADAS 

QUANT. 
DE 

FAIXAS 
  

VELOCIDADE 
Km/h 

BICICLETAS 22   0,2   4,4 519,05 13 1   30 

MOTOS 190,5   0,4   55,8   

CARROS 1738   1   364             

ÔNIBUS 25   2   50 VEÍCULOS/ HORA 39,93 NIVEL DE SERVIÇO 

CAMINHÕES 19,5   2,3   44,85 VEÍCULOS/ HORA/ FAIXA 39,93 
A 

TOTAL   519,05 DENSIDADE (Veic/km) 1,33 

 

          
   

HORÁRIO DE PICO (13h às 14h) 

TA
B

EL
A

 D
E 

C
Á

LC
U

LO
S 

(H
O

R
A

 D
E 

P
IC

O
) 

CÁLCULO DAS MÉDIAS CÁLCULO DA CLASSIFICAÇÃO DO NIVEL DE SERVIÇO 

TIPO DE VEÍCULO 
MÉDIA SIMPLES + 

VAGAS DO 
EMPREENDIMENTO 

  PESO   
MÉDIA 
COM 
PESO 

TOTAL - MÉDIA COM 
PESO 

HORAS 
CALCULADAS 

QUANT. 
DE 

FAIXAS 
  

VELOCIDADE 
Km/h 

BICICLETAS 4,5   0,2   0,9 236,4 1 1   30 

MOTOS 57   0,4   22,8             

CARROS 198,5   1   198,5   

ÔNIBUS 2,5   2   5 VEÍCULOS/ HORA 236,4 NIVEL DE SERVIÇO 

CAMINHÕES 4   2,3   9,2 VEÍCULOS/ HORA/ FAIXA 236,4 
B 

TOTAL   236,4 DENSIDADE (Veic/km) 7,88 

Tabela 5. Exemplo de calculo do nível de serviço 
Fonte. PLANURB 

A determinação do nível de serviço da via deverá levar em conta a contagem de veículos 

anterior às intersecções; 

A determinação do nível de serviço nas conversões deverá considerar apenas as faixas 

destinadas às manobras. 

Deverá ser acrescentado o número de vagas conforme o tipo de veículo no cálculo do 

nível de serviço. 
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Exemplo de perfil viário: 

 

Figura 4. Modelo de perfil de vias, considerando a faixa de domínio, contendo largura das 

calçadas, faixas de estacionamento e pistas de rolamento com indicação dos sentidos da via. 

 

Apresentar as condições de micro acessibilidade através do estudo do entorno 

afetado pelo empreendimento, considerando a entrada e saída de veículos; 

apontando a tipologia dos veículos; a logística da operação de carga e 

descarga; de embarque e desembarque; áreas para táxi e mototáxi, ônibus de 

turismos, conforme o caso.   

Apresentar a demanda por estacionamento quantificada para a ocupação 

máxima e discriminada por tipologia de veículo (carros de passeio, caminhões, 

ônibus, motocicletas e bicicletas).  

Identificar e mapear ciclovias, ciclorotas ou ciclofaixas no entorno do 

empreendimento. 

Indicar os problemas atuais e avaliar a necessidade de obras relacionadas à 

operação do sistema viário, prioritariamente para pedestres, ciclistas e  usuários 

de transporte coletivo. 
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Indicar os problemas atuais e avaliar a necessidade de obras relacionadas à 

operação do sistema viário, prioritariamente para pedestres, ciclistas e  usuários 

de transporte coletivo. 

6.8.1 Trânsporte Coletivo (Ônibus) 

Identificar as linhas de ônibus na área de influência do empreendimento; 

Identificar os pontos de ônibus dentro da área de influência; 

Identificar as rotas dos ônibus e a distância de caminhada do ponto de ônibus 

até o empreendimento; 

Levantar as condições dos abrigos na área de influência e que serão utilizados 

pela população, com a apresentaçãp de levantamento fotográfico; 

6.9. Valorização Imobiliária. 

Analisar os impactos da valorização imobiliária (positiva ou negativa) no 

entorno, considerando o empreendimento frente ao mercado imobiliário, 

apresentando valores médios de mercado atualizados. 

Simular as mudanças que podem ocorrer sobre o valor dos imóveis após a 

implantação do empreendimento, identificando possíveis benefícios ou 

prejuízos com essa variação, inclusive com a previsão de alterações de perfil 

de atividades e padrões culturais na área   

7. Matriz de Impactos. 

A matriz é a síntese do relato que consta no tópico 6 e deve conter as medidas 

mitigadoras e/ou compensatórias para os impactos gerados pelo empreendimento. 

Identificar o impacto para cada item e qualificá-lo quanto: 

 Ao Elemento Impactado: o que ou quem será impactado;  

 À  Abrangência: onde será o impacto, seja na área direta ou indireta de 

influência, seja no bairro, ou seja pontual;  
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 À Fase de ocorrência: quando será o impacto, seja na fase de execução, 

funcionamento ou desativação para implantação do novo empreendimento e/ou 

atividade; 

 Ao Grau de impacto: considerando a magnitude do impacto, podendo ser alto; 

médio ou baixo ou forte; moderado ou fraco. 

8. Referências Bibliográficas. 

Inserir todas as fontes de pesquisas e consultas. 

9. Anexos. 

Sugestão: Encadernar sacos plásticos e inserir os seguintes documentos; 

9.1. Projeto Básico 

Inserir uma via da proposta/estudo e/ou anteprojeto do empreendimento. As 

pranchas devem conter carimbo, numeração e assinatura do responsável técnico 

pela proposta. Devem estar cotados, em escala legível e informada. 

Via original da ART ou RRT do profissional para estudo de impacto de vizinhança, 

devidamente quitada e assinada pelas partes. 

Cópia da Certidão de Matrícula do Registro de Imóveis, expedida no máximo há 30 

dias. Caso seja identificada divergência entre a área do levantamento planialtimétrico 

e a área que consta na matrícula, deverá ser justificado. 

Levantamento Planialtimétrico, com referência no Sistema Cartográfico Municipal, 

que deve conter coordenadas Universal Transversal de Mercator – UTM (no mínimo 

a coordenada inicial), os vértices limitantes do lote, as distâncias, os azimutes, 

quadro de áreas,  arruamentos contíguos a todo o perímetro,  divisas da área, 

localização dos cursos d´água, áreas alagadiças, APP’s, vegetação, construções 
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existentes, bens e monumentos tombados pelo patrimônio municipal, estadual ou 

federal, quando houver no entorno, plotado em escala legível e identificada. 

Via em mídia digital (CD ou DVD) do Estudo de Impacto de Vizinhança e dos 

desenhos georreferenciados (Propostas; estudos preliminares ou anteprojetos e 

levantamento planialtimétrico). 

 


