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RESUMO 
 

As vulnerabilidades na cidade aumentam a exposição ao risco, principalmente dos 
grupos mais pobres. A associação do desenvolvimento urbano ao crescimento 
econômico intensifica as desigualdades e vulnerabilidades. A proposta de 
desenvolvimento regenerativo, preconizada por diversos autores nas últimas décadas, 
propõe alternativas para intervenções ao considerar a associação de impactos 
positivos ao meio ambiente e à prosperidade da população, mitigando desigualdades 
e melhorando a qualidade de vida dos cidadãos. As desigualdades socioambientais 
estão relacionadas diretamente às privações de acesso à infraestrutura pública que 
afetam muitos cidadãos, como a falta de moradia digna, de saneamento básico, de 
mobilidade e transporte público eficiente, e de equipamentos públicos e comunitários 
relacionados à saúde, educação, cultura e lazer. A desigualdade socioambiental se 
caracteriza quando se encontram no mesmo espaço os grupos populacionais mais 
pobres, a falta de infraestrutura urbana e/ou a sua localização em áreas de risco ou 
de degradação ambiental; e na busca por minimizar essas desigualdades, o princípio 
da função social da propriedade deve nortear as políticas urbanas. A legislação 
brasileira instituiu alguns instrumentos que possuem o potencial de contribuir com a 
mitigação das desigualdades socioambientais, dentre eles o Estudo de Impacto de 
Vizinhança (EIV), que possui o intuito de diagnosticar previamente os impactos 
negativos e suas áreas de influência, a fim de apontar soluções com efeito positivo 
para a melhoria da qualidade de vida urbana. Como a aplicação desse instrumento 
ainda é recente em nossas cidades, o objetivo desta pesquisa é avaliar se o EIV, a 
partir da análise das medidas compensatórias acordadas, está cumprindo a função 
social da propriedade urbana e está contribuindo para a mitigação das desigualdades 
socioambientais. Para tanto, a pesquisa foi dividida em três etapas: fundamentação 
teórica e histórica; estudo de caso e discussão; e síntese dos resultados. Na primeira 
etapa foi apresentado um panorama sobre as vulnerabilidades na cidade a partir da 
desigualdade socioambiental e apontada a importância de promover o 
desenvolvimento urbano regenerativo. Na segunda etapa foi realizado o estudo de 
caso a partir de uma investigação documental das vulnerabilidades da cidade de 
Florianópolis/SC e da aplicação do instrumento EIV, onde foram analisados em casos 
concretos, as áreas de influência e as medidas compensatórias acordadas. Os 
resultados obtidos revelaram grande proximidade entre os empreendimentos e áreas 
de interesse social com carência de infraestrutura urbana pública; falta de conexão 
entre os estudos apresentados, as comunidades mais carentes nas áreas de 
influência e as medidas compensatórias propostas; e falta de um entendimento para 
a aplicação dos recursos oriundos do EIV de forma mais distributiva na cidade. Como 
resultado das avaliações realizadas, embora possua um potencial para contribuir com 
a mitigação das desigualdades socioambientais, o instrumento não vem cumprindo 
esse papel. A fim de contribuir com a implementação do EIV, foram descritas algumas 
orientações e sugestões para o Termo de Referência Padrão, com o objetivo de guiar 
a sua prática em prol do cumprimento da função social da propriedade urbana. 
 
Palavras-chave: Vulnerabilidades na cidade. Desigualdade socioambiental. Estudo 
de Impacto de Vizinhança.



 

 

ABSTRACT 
 

Vulnerabilities in the city increase exposure to risk, especially for the poorest groups. 
Urban development is a fact, however it should not be based only on economic issues, 
as in this sense it is an accelerator of vulnerabilities, it needs to be regenerative, keep 
the environment ecologically balanced and provide positive effects with interventions, 
mitigating inequalities and improving quality of life for everyone. Urban issues of socio-
environmental inequality are directly related to the deprivation of access to public 
infrastructure that many citizens suffer, such as the lack of decent housing, basic 
sanitation, mobility and efficient public transport, public and community facilities related 
to health, education, culture and leisure. This inequality is socio-environmental when 
the poorest population groups, the lack of urban infrastructure and the delimitation of 
areas of risk or environmental degradation are in the same space. In the search for 
their mitigation, two basic principles should guide urban policies: participatory planning 
and the social function of property. In this way, Brazilian legislation has established 
some important instruments, including the Neighborhood Impact Study (NIS), with the 
aim of previously diagnosing negative impacts and their areas of influence in order to 
point out solutions with a positive effect to improve the quality of urban life. As the 
applying of this instrument is still recent in our cities, this research aims to assess 
whether the NIS, based on the analysis of compensatory measures agreed, is fulfilling 
the social function of urban property and is contributing to the mitigation of socio-
environmental inequalities. Therefore, the research was divided into three stages: 
theoretical and historical foundation, study of case and discussion and synthesis of 
results. In the first stage, an overview of the city's vulnerabilities based on socio-
environmental inequality and the importance of promoting regenerative urban 
development was presented. In the second stage, the case study was carried out 
based on a documentary investigation of the vulnerabilities of the city of Florianópolis 
/ SC, and the application of the NIS instrument, where specific cases, areas of 
influence and agreed compensatory measures were dealed. The results obtained 
revealed the great closeness between the enterprises and areas of social interest with 
a lack of public urban infrastructure; the lack of connection between advanced studies, 
areas of influence and proposed compensatory measures; and the lack of 
understanding for the applying of resources from the NIS in a more distributive way in 
the city. As a result of the assessments carried out, the instrument, although it has 
great potential to contribute to the mitigation of socio-environmental inequalities, has 
not been fulfilling this role. To contribute to the implementation of the NIS, some 
guidelines and suggestions for the Standard Terms of Reference were described, to 
guide its practice towards the fulfillment of the social function of urban property. 
 
Keywords: Vulnerabilities in the city. Social and environmental inequality. 
Neighborhood Impact Study. 



 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1 - Pirâmide da relação entre rendimentos dos mais ricos e dos mais pobres .......... 32 

Figura 2 - Percentuais de vulneráveis à pobreza, pobres e extremamente pobres .............. 33 

Figura 3 - Níveis do pensamento ecológico de Reed ........................................................... 44 

Figura 4 - Imagens de Balneário Camboriú na década de 1960 e 2018 ............................... 56 

Figura 5 - Loteamento clandestino na comunidade de Muzema no Rio de Janeiro .............. 64 

Figura 6 - Fatos e marcos legais da política urbana no Brasil .............................................. 85 

Figura 7 - Prioridade de implantação da infraestrutura cicloviária em Florianópolis ........... 140 

Figura 8 - Localização das regiões das áreas de interesse social e divisão dos distritos 
administrativos de Florianópolis ....................................................................... 143 

Figura 9 - Hipsometria do município de Florianópolis......................................................... 145 

Figura 10 - Exemplo de Área de Influência do IPUF .......................................................... 165 

Figura 11 - Delimitação do Distrito Sede Continental e Insular .......................................... 169 

Figura 12 - Distribuição dos EIVs em Florianópolis ............................................................ 172 

Figura 13 - Rito processual do EIV em Florianópolis.......................................................... 209 

Figura 14 - Levantamento fotográfico das obras iniciadas sem TCC assinado .................. 210 

Figura 15 - Relação de proximidade entre o EIV 1, comunidades Vila Cachoeira e Sol 
Nascente e a Praça Plácido Domingos de Souza ............................................ 215 

Figura 16 - Relação de proximidade entre o EIV 03, comunidades Vila Cachoeira e Sol 
Nascente e equipamentos comunitários incluídos na AID................................ 216 

Figura 17 - Relação de proximidade entre o EIV 23, comunidades Nossa Senhora do 
Rosário, Santa Teresinha, Jardim Ilha Continente, CC1 e Morro da Caixa e a 
Biblioteca Pública ............................................................................................ 217 

Figura 18 - Relação de proximidade entre o EIV 30 e as comunidades Vila Aparecida, 
MacLarem, Arranha Céu e Nova Jerusalém .................................................... 218 

Figura 19 - Mapa de localização dos EIVs analisados e AIS no Distrito Sede ................... 219 

Figura 20 - Mapa com indicação dos EIVs que não incluíram as AIS em suas áreas de 
influência no Distrito Sede Insular .................................................................... 220 

Figura 21 - Mapa com indicação dos EIVs que não incluíram as AIS em suas áreas de 
influência no Distrito Sede Continente ............................................................. 221 



 

 

LISTA DE GRÁFICOS 
 

Gráfico 1 - Países com maior desigualdade de renda de acordo com o Índice de Gini ........ 70 

Gráfico 2 - Relação entre a população urbana e a rural de 1940 a 2015 ............................. 82 

Gráfico 3 - Demanda e matrículas realizadas na educação infantil de Florianópolis em 
2018 .............................................................................................................. 137 

Gráfico 4 - Comparação entre tempo médio gasto no transporte público e no privado 
em Florianópolis ............................................................................................ 139 

Gráfico 5 - Percentuais de atendimento de infraestrutura nas AIS ..................................... 148 

Gráfico 6 - Hierarquia dos distritos quanto ao número de habitações a serem atendidas .. 151 

Gráfico 7 - EIVs aprovados em Florianópolis entre 2015 e 2020 por ano do protocolo ...... 168 

Gráfico 8 - Empresas responsáveis pelos EIVs ................................................................. 179 

Gráfico 9 - Tipos de empreendimento dos EIVs analisados ............................................... 182 

Gráfico 10 - Critérios para estipular as áreas de influência dos impactos .......................... 183 

Gráfico 11 - Quantitativo das AIS contidas nas .................................................................. 184 

Gráfico 12 - Impactos negativos elencados nos EIVs analisados ...................................... 195 

Gráfico 13 - Relação entre as questões a serem analisadas pelo EIV e os impactos 
negativos apontados nos casos-referência .................................................... 223 

 



 

 

LISTA DE QUADROS 
 

Quadro 1 - Organização da pesquisa ........................................................................ 39 

Quadro 2 - Níveis pós-sustentabilidade .................................................................... 45 

Quadro 3 - Resumo das vocações do planejamento ecológico do século XX .......... 49 

Quadro 4 - Índice do Bem-Estar Urbano: dimensões, indicadores e posição de 
Florianópolis ........................................................................................... 73 

Quadro 5 - Alertas e recomendações sobre a delimitação da área de influência...... 99 

Quadro 6 - O papel de cada ator na implementação do EIV ................................... 117 

Quadro 7 - Tramitação básica para utilização do EIV como instrumento de 
política urbana ...................................................................................... 120 

Quadro 8 - Caracterização das medidas a serem cumpridas após o EIV ............... 121 

Quadro 9 - Esquema gráfico do encaminhamento metodológico ............................ 125 

Quadro 10 - Estratégias e procedimento metodológicos ......................................... 128 

Quadro 11 - Síntese dos encaminhamentos metodológicos e fontes do estudo 
de caso ................................................................................................. 132 

Quadro 12 - Dados sobre território e meio ambiente de Florianópolis com base 
no Censo de 2010 ................................................................................ 135 

Quadro 13 - Morfologia dos terrenos das Áreas de Interesse Social ...................... 144 

Quadro 14 - Áreas de Interesse Social do Distrito Sede X Mapeamento de Riscos
 ............................................................................................................. 146 

Quadro 15 - Hierarquização das AIS quanto à prioridade ....................................... 150 

Quadro 16 - Preceitos do EIV no Plano Diretor de Florianópolis ............................. 153 

Quadro 17 - Fórmulas para calcular o valor das medidas no EIV de Florianópolis
 ............................................................................................................. 156 

Quadro 18 - Valores dos coeficientes conforme Instrução Normativa Conjunta 
IPUF/SMDU n. 001/2019 ...................................................................... 157 

Quadro 19 - Roteiro para análise dos EIVs ............................................................. 167 

Quadro 20 - Bairros do Distrito Sede de Florianópolis ............................................ 171 

Quadro 21 - Relação dos casos-referência: EIVs ................................................... 174 

Quadro 22 - Modelo do quadro síntese de cada EIV analisado .............................. 176



 

 

Quadro 23 - Relação dos profissionais que assinaram a responsabilidade técnica 
dos Estudos de Impactos de Vizinhança analisados ............................ 180 

Quadro 24 - Medidas compensatórias acordadas no TCC que atenderam AIS ...... 185 

Quadro 25 - Relação entre os EIVs e o Diagnóstico Participativo de Drenagem 
Urbana de Florianópolis ....................................................................... 186 

Quadro 26 - Relação entre os objetivos e resultados da pesquisa ......................... 191 

Quadro 27 - Relação entre os impactos negativos e as medidas compensatórias 
retiradas dos EIVs analisados e avaliados ........................................... 196 

Quadro 28 - Estudos de Impacto de Vizinhança com TCC assinado ...................... 211 

Quadro 29 - Diretrizes para diagnóstico e caracterização dos impactos conforme 
o TR padrão – adensamento populacional ........................................... 223 

Quadro 30 - Diretrizes para diagnóstico e caracterização dos impactos conforme 
o TR padrão – equipamentos urbanos e comunitários ......................... 224 

Quadro 31 - Diretrizes para diagnóstico e caracterização dos impactos conforme 
o TR padrão – uso e ocupação do solo ................................................ 226 

Quadro 32 - Diretrizes para diagnóstico e caracterização dos impactos conforme 
o TR padrão – valorização imobiliária .................................................. 228 

Quadro 33 - Diretrizes para diagnóstico e caracterização dos impactos conforme 
o TR padrão – geração de tráfego e demanda por transporte público
 ............................................................................................................. 229 

Quadro 34 - Diretrizes para diagnóstico e caracterização dos impactos conforme 
o TR padrão – conforto ambiental, ventilação e iluminação ................. 231 

Quadro 35 - Diretrizes para diagnóstico e caracterização dos impactos conforme 
o TR padrão – paisagem urbana e patrimônio natural e cultural .......... 232 

Quadro 36 - Relação entre os envolvidos no EIV e os benefícios de aplicação 
das medidas compensatórias em prol da mitigação das 
desigualdades socioambientais ............................................................ 239 

Quadro 37 - As quatro medidas compensatórias com valor de função social ......... 248 



 

 

LISTA DE TABELAS 
 

Tabela 1 - Comparativo dos Índices Better Life, IDH, GINI e IDHAD ................................... 72 

Tabela 2 - Termos de compromissos emitidos, assinados e não assinados ...................... 169 

Tabela 3 - Comparação entre os limites de ocupação básicos e os reais, aprovados e 
apresentados nos EIVs de acordo com o zoneamento ...................................... 236 

 



 

 

LISTA DE APÊNDICES 
 

APÊNDICE A - EIV 01 - E 089423 / 2015 – Floripa Residence, Monte Verde .................... 272 

APÊNDICE B - EIV 02 - E 019924 / 2016 – Comercial Unique Presidente Coutinho, 
Centro ......................................................................................................... 274 

APÊNDICE C - EIV 03 - E 038549 / 2017 – La Spezia, Saco Grande ................................ 276 

APÊNDICE D - EIV 04 - E 053843 / 2017 – Loteamento Residencial Vila Baviera, 
Córrego Grande .......................................................................................... 278 

APÊNDICE E - EIV 05 - E 007512 / 2018 – Comercial, Rua Nereu Ramos, Centro ........... 280 

APÊNDICE F - EIV 06 - E 012616 / 2018 – Centro Executivo Carl Hoepcke, Centro ......... 282 

APÊNDICE G - EIV 07 - E 021422 / 2018 – Ed. IEGA, Trindade ....................................... 284 

APÊNDICE H - EIV 08 - E 028090 / 2018 – Hotel e Apart-Hotel, SC 401, Saco Grande .... 286 

APÊNDICE I - EIV 09 - E 033084 / 2018 – Estúdios Ogê, Trindade ................................... 288 

APÊNDICE J - EIV 10 - E 033239 / 2018 – MPSC, Centro ................................................ 290 

APÊNDICE K - EIV 11 - E 062897 / 2018 – Residencial Da Rua Germano Wendhausen, 
Centro ......................................................................................................... 292 

APÊNDICE L - EIV 12 - E 064102 / 2018 – Estoril Coral, Saco dos Limões ...................... 294 

APÊNDICE M - EIV 13 - E 075059 / 2018 – Primavera Office, SC-401, Saco Grande ....... 295 

APÊNDICE N - EIV 14 - E 105568 / 2018 – Viva Trindade, Trindade ................................ 297 

APÊNDICE O - EIV 15 - E 033274 / 2020 – Ilhamix, SC 401, João Paulo ......................... 299 

APÊNDICE P - EIV 16 - E 037557 / 2019 – Felipe de Moraes Club, Rodovia João Paulo
.................................................................................................................... 301 

APÊNDICE Q - EIV 17 - E 104091 / 2020 – Edifício D/Breeze, Dimas, Centro .................. 304 

APÊNDICE R - EIV 18 - E 115959 / 2020 – Residencial Villa Di Padova, Agronômica ...... 306 

APÊNDICE S - EIV 18 - E 045658 / 2015 – Lumis Black & White ...................................... 308 

APÊNDICE T - EIV 20 - E 051178 / 2015 – Sociedade Rádio Guarujá, Abraão ................. 310 

APÊNDICE U - EIV 21 - E 066958 / 2015 – One By Coral, Estreito ................................... 312 

APÊNDICE V - EIV 22 - E 036953 / 2016 – Residencial e Comercial Dib Cherem, 
Capoeiras ................................................................................................... 314 

APÊNDICE W - EIV 23 - E 004101 / 2017 – Now! By Lumis, Estreito ................................ 316 

APÊNDICE X - EIV 24 - E 014831 / 2017 – Residencial Jardim Atlântico, Jardim Atlântico
.................................................................................................................... 318 



 

 

APÊNDICE Y - EIV 25 - E 069175 / 2017 – Rio Plata Residence, Coloninha .................... 320 

APÊNDICE Z - EIV 26 - E 018235 / 2019 – Residencial Riviera Maya, Capoeiras ............. 322 

APÊNDICE AA - EIV 27 - E 039699 / 2018 – UniSociesc, Instituição de Ensino Superior, 
Capoeiras ................................................................................................... 324 

APÊNDICE BB - EIV 28 - E 058141 / 2018 – Alianza Home & Office, Estreito .................. 326 

APÊNDICE CC - EIV 29 - E 096686 / 2018 – Residencial Koerich, Jardim Atlântico ......... 328 

APÊNDICE DD - EIV 30 - E 068683 / 2019 – Comercial Park Mall, Via Expressa, 
Coqueiros ................................................................................................... 330 

APÊNDICE EE - EIV 31 - E 086384 / 2019 – Uso Misto Joaquim Nabuco, Coloninha ....... 333 

APÊNDICE FF - EIV 32 - E 052413 / 2020 – Via Expressa Center, Detran, Coqueiros ..... 335 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

AGB Associação dos Geógrafos Brasileiros  

AIS Áreas de Interesse Social  

ANPARQ Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo  

APA Área de Proteção Ambiental 

CAU/BR Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

CF/88 Constituição Federal de 1988 

CNDU Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano 

CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente 

CONPLAN Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal 

CUB/SC Custo Unitário Básico da Construção Civil 

DETRAN Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Santa Catarina  

DIPLA Diretoria de Planejamento  

DREMAP Comissão Especial de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais de 
Florianópolis  

EIA Estudo de Impacto Ambiental 

EIV Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança 

ETE Estação de Tratamento de Esgoto  

FIB Felicidade Interna Bruta 

FMDU Municipal de Desenvolvimento Urbano  

GNH Gross National Happiness (FIB) 

IBDU Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico  

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IDH Índice de Desenvolvimento Humano 

IDHAD Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado à Desigualdade  

IFLA Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias 



 

 

IPEA Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

IPUF Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Florianópolis 

IVS Índice de Vulnerabilidade Social 

NEIM Núcleos de Educação Infantil Municipais 

NEPA National Environmental Policy Act  

ODS Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

OMS Organização Mundial da Saúde 

ONU Organização das Nações Unidas 

PIB Produto Interno Bruto 

PMF Prefeitura Municipal de Florianópolis 

PMRR Plano Municipal de Redução de Riscos de Florianópolis 

PNUD Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

RAS Rede de Atenção à Saúde  

RDH Relatório do Desenvolvimento Humano  

RIMA Relatório de Impacto Ambiental 

RIV Relatório de Impacto de Vizinhança 

SAMU Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

SMDU Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano 

TCC Termo de Compromisso de Compensação 

TR Termo de Referência  

UNESCO Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura 

 



 

 

SUMÁRIO 
 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................... 23 

1.1 JUSTIFICATIVA e RELEVÂNCIA DO TEMA .............................................. 26 

1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PROBLEMÁTICA E HIPÓTESE DA 
PESQUISA ................................................................................................. 32 

1.3 OBJETIVOS ............................................................................................... 37 

1.3.1 Objetivo geral ............................................................................................ 37 

1.3.2 Objetivos específicos ............................................................................... 37 

1.4 ESTRUTURA DA TESE E ENCAMINHAMENTOS 
METODOLÓGICOS ................................................................................... 38 

2 O DESENVOLVIMENTO E AS VULNERABILIDADES NA CIDADE ........ 42 

2.1 DESENVOLVIMENTO URBANO REGENERATIVO .................................. 43 

2.1.1 Precedentes históricos do desenvolvimento urbano regenerativo ..... 47 

2.1.2 Conformação da do ambiente construído: relações entre seres 
humanos, natureza e cidade .................................................................... 52 

2.2 VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL.................................................. 54 

2.2.1 Interações entre vulnerabilidades, ações humanas e políticas 
públicas ..................................................................................................... 59 

2.2.2 Definição das vulnerabilidades na cidade .............................................. 66 

2.2.3 Relação entre vulnerabilidade, desigualdade socioambiental e 
qualidade de vida ..................................................................................... 68 

2.2.4 A pandemia de 2020 evidencia e aumenta mais ainda as 
desigualdades ........................................................................................... 75 

3 LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA: ESTUDO DE IMPACTO DE 
VIZINHANÇA ............................................................................................. 82 

3.1 NOÇÕES BÁSICAS SOBRE O ESTUDO DE IMPACTO DE 
VIZINHANÇA E A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE URBANA ........ 87 

3.1.1 Origem do instrumento no Brasil ............................................................ 88 

3.1.2 Precedentes do EIV nas legislações municipais ................................... 94 

3.1.3 Os conceitos que envolvem o EIV e a delimitação da vizinhança 
ou área de influência do impacto ............................................................ 95 

3.1.4 Relação entre as diretrizes gerais do Estatuto da Cidade e o EIV ..... 102 

3.2 QUESTÕES A SEREM ANALISADAS NO EIV DE ACORDO COM O 
ESTATUTO DA CIDADE .......................................................................... 105 

3.2.1 Adensamento populacional ................................................................... 107 

3.2.2 Equipamentos urbanos e comunitários ............................................... 108 

3.2.3 Uso e ocupação do solo ........................................................................ 109 

3.2.4 Valorização imobiliária ........................................................................... 110 

3.2.5 Geração de tráfego e demanda por transporte público ...................... 111 

3.2.6 Ventilação e iluminação ......................................................................... 113 

3.2.7 Paisagem urbana e patrimônio natural e cultural ................................ 114 

3.3 A IMPLEMENTAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA ..... 115 

3.3.1 Como regulamentar e utilizar o EIV ...................................................... 117 



 

 

3.3.2 As medidas a serem aplicadas no EIV ................................................. 120 

3.3.3 Utilização das medidas compensatórias para mitigação das 
desigualdades socioambientais ............................................................ 122 

4 ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO ................................................ 125 

4.1 ETAPAS DA PESQUISA .......................................................................... 126 

4.2 DESCRIÇÃO DOS ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS DA 
PESQUISA ............................................................................................... 127 

4.3 DELIMITAÇÃO DO CAMPO DE PESQUISA ............................................ 129 

5 ESTUDO DE CASO ................................................................................. 131 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DAS VULNERABILIDADES EM 
FLORIANÓPOLIS ..................................................................................... 132 

5.1.1 Vulnerabilidades na cidade: Florianópolis ........................................... 133 

5.1.2 Coincidência das vulnerabilidades social e ambiental ....................... 142 

5.1.3 Hierarquização das comunidades carentes de Infraestrutura 
urbana...................................................................................................... 148 

5.2 PANORAMA DA REGULAMENTAÇÃO DO EIV EM FLORIANÓPOLIS .. 153 

5.2.1 Termo de Referência Padrão para Edificações com interferência 
no Patrimônio Cultural  .......................................................................... 162 

5.2.2 Área de influência dos impactos ........................................................... 164 

5.3 CASOS-REFERÊNCIA ............................................................................. 167 

5.3.1 Quantificação e categorização dos casos-referência ......................... 168 

5.3.2 Descrição e critérios de análise dos EIVs ............................................ 175 

5.3.3 Gráficos e sínteses ................................................................................. 178 

6 RESULTADOS DA PESQUISA ............................................................... 189 

6.1 RELAÇÃO ENTRE OS PROXIMIDADES COM AIS E AS MEDIDAS 
COMPENSATÓRIAS PROPOSTAS E ACORDADAS ............................. 192 

6.1.1 Análise das medidas compensatórias propostas pelos 
responsáveis técnicos dos EIVs ........................................................... 192 

6.1.2 Análise das medidas acordadas nos Termos de Compromisso de 
Compensação ......................................................................................... 209 

6.2 AVALIAÇÃO DA DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA A 
PARTIR DO MAPEAMENTO COMPARATIVO: AIS E EIVS .................... 218 

6.3 ASSOCIAÇÃO DAS SÍNTESES DOS EIVS COM A LEGISLAÇÃO ......... 222 

6.3.1 Análise das questões apontadas pelo Estatuto da Cidade ................ 222 

6.3.2 Análise dos parâmetros urbanísticos básicos a partir do Plano 
Diretor ...................................................................................................... 233 

6.4 ORIENTAÇÕES PARA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS 
COMPENSATÓRIAS DO EIV E REVISÃO DO TR PADRÃO .................. 238 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS ..................................................................... 244 

7.1 QUANTO À AVALIAÇÃO DO EIV E A FUNÇÃO SOCIAL DA 
PROPRIEDADE URBANA PARA A MITIGAÇÃO DAS 
DESIGUALDADES SOCIOAMBIENTAIS ................................................. 245 

7.2 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS ............................ 249 



 

 

REFERÊNCIAS ........................................................................................ 251 

REFERÊNCIAS DOS ESTUDOS DE IMPACTO DE VIZINHANÇA ........ 267 

APÊNDICES ............................................................................................. 272 

ANEXOS .................................................................................................. 339 

ANEXO A - Mapas de Hierarquização das AIS dos Distritos: SEDE .. 339 

ANEXO B - Instrução Normativa Conjunta SMDU/IPUF n. 001/2019 .. 341 

ANEXO C - Termo de Referência para Edificações com 
Interferência no Patrimônio Cultural ............................... 355 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

1 

Fonte: Claudione Medeiros (2021). 



23 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

A vulnerabilidade está relacionada diretamente a uma situação de risco, ou 

seja, quando alguém (ou algo) se encontra fragilizado, exposto, mesmo sem ter 

optado por estar nessa situação. A partir da dualidade do ser humano, entre aquele 

pertencente ao meio ambiente natural e aquele enquanto sujeito urbano propulsor da 

construção da cidade, é importante compreender que a urbanização é um fato e que 

ela deve ser pautada em um desenvolvimento que não acometa ainda mais os 

fragilizados, que não impulsione mais situações de risco. O fenômeno urbano, 

conforme descreveu Lefebvre (2008), desencadeou a concepção de uma estratégia 

do conhecimento aliado à política, na direção de alcançar a prática do direito à cidade: 

“direito à cidade, isto é, à vida urbana, condição de um humanismo e de uma 

democracia renovados.” (LEFEBVRE, 2008, p. 7). 

O conceito de “direito à cidade”, do livro de 1968 do filósofo e sociólogo Henri 

Lefebvre, tem um cunho muito mais amplo e relacionado com lutas por direitos civis e 

com a oposição ao conservadorismo da época. O direito à cidade, conceito que esta 

pesquisa se propõe a estudar, é concebido no âmbito do planejamento urbano como 

uma política pública baseada em normas jurídicas, embora também tenha surgido a 

partir de movimentos sociais na defesa de direitos coletivos e em busca por direitos à 

moradia digna, a saneamento básico e a equipamentos urbanos e comunitários. A 

melhor distribuição de infraestruturas urbanas no território é um dos exemplos de 

ações que contribuem para a mitigação das desigualdades socioambientais; e toda 

oportunidade de transformar as cidades em lugares melhores para se viver também 

contribui para a redução do grau de suas vulnerabilidades. Cavalazzi define o direito 

à cidade do seguinte modo: 

Expressão do direito à dignidade da pessoa humana, o núcleo de um sistema 
composto por um feixe de direitos que inclui o direito à moradia – implícita a 
regularização fundiária –, à educação, ao trabalho, à saúde, aos serviços 
públicos – implícito o saneamento –, ao lazer, à segurança, ao transporte 
público, à preservação do patrimônio cultural, histórico e paisagístico, ao meio 
ambiente natural e construído equilibrado – implícita a garantia do direito às 
cidades sustentáveis como direito humano na categoria dos interesses 
difusos. (CAVALAZZI, 2007, p. 56-57). 

Mas afinal, tratar de vulnerabilidades na cidade pode se tornar algo muito 

abstrato, e até difícil de se delimitar, pois em algum momento todas as pessoas, as 

sociedades ou os ambientes podem ser vulneráveis a situações e circunstâncias 
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adversas. Para tornar isso mais concreto, o Relatório do Desenvolvimento Humano 

de 2014 indica que entender quem são os vulneráveis, o que é vulnerável e o porquê 

facilita a compreensão de que uma cidade mais justa e igual vai se refletir em uma 

cidade melhor para todos: pobres, excluídos, discriminados, carentes, desprotegidos, 

ricos, empreendedores, políticos, enfim, todos serão beneficiados (PNUD, 2014).  

As desigualdades podem ser de ordem econômica, social ou ambiental. Sob 

a óptica da Arquitetura e Urbanismo, o ponto focal desta pesquisa é a mitigação das 

desigualdades socioambientais, a partir da oferta igual de infraestrutura urbana a 

todos os cidadãos. As políticas urbanas podem intervir no espaço construído de duas 

formas: promovendo projetos de infraestrutura e regulando como esses projetos se 

distribuirão na cidade por meio do planejamento urbano. 

A Constituição Federal de 1988 é um marco importante nesse sentido, em 

razão da inclusão do capítulo II, que trata da Política Urbana, iniciando um conjunto 

de transformações, como resposta às demandas dos movimentos populares e 

urbanistas, denominado “reforma urbana”, em busca da implementação de uma 

cidade mais justa, pautada na função social da cidade e da propriedade.  

Em 2001, a Lei Federal n. 10.257, denominada Estatuto da Cidade, vem 

corroborar com os preceitos da nossa Carta Magna, trazendo em seu texto uma série 

de instrumentos urbanísticos para que os municípios possam se planejar para um 

cenário futuro com menos desigualdades, principalmente no que diz respeito à oferta 

de moradias dignas, espaços públicos de qualidade e mitigação dos impactos 

ambientais no meio urbano. Para tanto, cada município precisa ter seu Plano Diretor, 

uma lei municipal que vai gerir a política de desenvolvimento e expansão urbana, de 

acordo com as especificidades de cada local, escrita e aprovada com a participação 

de toda sociedade.  

Se temos disponíveis na legislação esses instrumentos, por que os objetivos 

que fundamentaram a sua criação e que poderiam contribuir para a função social da 

propriedade e à mitigação das desigualdades socioambientais não são cumpridos? 

Uma das questões pode residir no convencimento dos atores envolvidos na 

construção das cidades de que esta mitigação pode ser um dos caminhos para 

melhorar a qualidade de vida urbana. Conhecer, compreender e aplicar os 

instrumentos de forma a não perder de vista os princípios que os orientaram pode 

contribuir ativamente para a redução das vulnerabilidades na cidade. 
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O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) é um exemplo desses instrumentos 

que foram incluídos na legislação a partir do Estatuto da Cidade, devendo ser utilizado 

em intervenções que provocam impactos em áreas urbanas. Por tratar de questões 

relacionadas ao ambiente construído, o EIV procura atender as necessidades da 

sociedade sem violar as fronteiras ecológicas. Esse instrumento avalia não apenas as 

consequências para o ambiente, como também inclui o aspecto social e urbano. Ele 

se difere do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) no sentido em que para esse o foco 

são as obras e atividades causadoras de significativa degradação ambiental, 

elencadas apenas sob esse critério, enquanto que o EIV é um instrumento da política 

urbana relacionado à promoção da qualidade de vida da população, mesmo que as 

atividades não sejam consideradas, pela lei ambiental, como sendo de degradação. 

Desse modo, sob esse aspecto o EIV é mais abrangente, tanto nos tipos de 

empreendimentos a terem seus impactos estudados quanto aos aspectos específicos 

a serem estudados. O EIV é pertinente à manutenção do equilíbrio ambiental e social 

no meio urbano, sem excluir a necessidade do EIA nos casos elencados na legislação 

ambiental. 

O artigo 37 do Estatuto da Cidade estabelece que o EIV deverá ser executado 

a fim de contemplar os efeitos positivos e negativos das intervenções, quanto à 

qualidade de vida da população. Assim, as intervenções privadas no espaço 

construído podem e devem contribuir com a cidade como um todo, não apenas se 

autobeneficiando, mas devem ir além, a fim de tornar a cidade melhor para a 

coletividade.  

O discurso da mitigação das desigualdades no meio urbano precisa de novas 

vozes, de novos parceiros. Segundo Stiglitz (MANACORDA, 2019, n.p), “o que a longo 

prazo realmente trava o crescimento e o desenvolvimento é o aumento das 

desigualdades, o fato de que os que estão embaixo têm cada vez menos 

oportunidades e os que estão no topo podem agir sem restrições.”. O desafio é fazer 

com que cada ator envolvido no processo do desenvolvimento urbano, seja ele 

político, técnico, investidor ou a sociedade civil, compreenda que o investimento em 

uma cidade com crescentes grupos de vulneráveis, em se tratando de cidadãos e 

meio ambiente, pode contribuir para um desenvolvimento que que regenera os 

ecossistemas degradados e torne a cidade menos desigual, também vai proporcionar 

mais qualidade de vida para seus moradores. Esse será mais um passo na direção 

que se pretende para a realização de uma reforma urbana baseada na 
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democratização das condições sociais nos espaços das cidades, concretizando-se 

também como uma contribuição desta pesquisa. 

A redução das vulnerabilidades é conteúdo constante em qualquer agenda 

que busque promover um desenvolvimento pautado na redução das desigualdades, e 

isso implica, de acordo com Stiglitz (MANACORDA, 2019), em uma perspectiva 

sistêmica abrangente e, portanto, interdisciplinar. E, dentro deste contexto, esta 

pesquisa pretende contribuir a partir do enfoque do curso de Arquitetura e Urbanismo 

relacionado com o planejamento das cidades. 

 

1.1  JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO TEMA 
 

A existência de desigualdades de acesso aos serviços oferecidos nas cidades 

é histórica e vem se agravando. A pandemia de COVID-19 ocorrida em 2020/2021, 

decorrente do vírus SARS-CoV-2, evidenciou e potencializou ainda mais essa 

desigualdade, afetando de forma mais contundente as comunidades mais pobres, 

onde o isolamento social foi dificultado ou tornou-se impossível, ora pelo tipo de 

trabalho exercido, ora pela necessidade de sair de casa para buscar o sustento. A 

dificuldade de acesso à saúde pública, que já era considerável, ficou ainda mais 

evidente na pandemia, o que reflete o quanto precisamos trabalhar em prol de uma 

cidade mais igual para todos. 

A fragilidade das cidades foi exposta com a pandemia e, acerca disso, o 

economista Stiglitz (OROZCO, 2020), em uma entrevista sobre a COVID-19 e os 

Estados Unidos, expôs que a desigualdade social e econômica sempre existiu, no 

entanto, com a pandemia ela, além de ficar mais evidenciada, teve um aumento 

bastante considerável. 

Porque a COVID-19 é um vírus que afeta principalmente as pessoas que têm 
uma saúde frágil. Uma das razões pelas quais os Estados Unidos estão 
sofrendo tanto é porque temos muitas pessoas cujas condições de saúde não 
são boas, porque temos muita desigualdade. [...] Trinta milhões de pessoas 
perderam seus trabalhos. Há uma enorme desproporção entre as pessoas de 
baixo e as pessoas na parte superior, entre os assalariados que podem 
trabalhar de casa, usando o Zoom, e os empregados nas linhas de produção 
e trabalhadores de baixa renda que desproporcionalmente estão perdendo 
seus trabalhos. (OROZCO, 2020, n.p). 

É evidente e histórico que as populações mais pobres intensificam o déficit 

habitacional, promovendo o surgimento e a expansão das ocupações e habitações 

irregulares, levando a um crescimento urbano desordenado e, em muitos casos, tal 



27 

 

crescimento se expande para áreas ambientalmente frágeis. O evento do aumento da 

vulnerabilidade social está relacionado diretamente com o aumento também da 

vulnerabilidade ambiental. Alfonsin (2008) afirma que um espaço somente é produzido 

com respeito ao meio ambiente quando não produz injustiças e desigualdades sociais, 

ou seja, uma cidade com menos desigualdades torna-se mais segura e justa.  

Quando se encontram no mesmo espaço os grupos populacionais mais 

pobres, havendo a falta de infraestrutura urbana e a ocupação de áreas de risco ou 

de degradação ambiental, temos uma desigualdade não somente social, mas também 

ambiental (FIRPO et al., 2009). Essa desigualdade socioambiental, segundo Cardoso 

(2020), mesmo antes do contexto da pandemia, já vinha se destacando quando eram 

correlacionados os indicadores sociais com os de saúde pública e ambiental, “[...] 

inter-relacionando cenários de pobreza e a incidência de contaminação por falta de 

acesso à água potável e esgoto tratado, ou ainda evidenciando os múltiplos impactos 

da desigualdade de acesso à água aos cidadãos brasileiros.” (CARDOSO, 2020, p. 

4). 

As desigualdades são um problema político, econômico e social de privação 

de direitos urbanos, inclusive de acesso aos bens naturais, sendo as populações mais 

pobres aquelas que vivenciam de modo mais profundo as desigualdades 

socioambientais (CARDOSO, 2020, p. 5). Ressalta-se, portanto, que instrumentos das 

políticas públicas que promovam uma melhor distribuição dos investimentos na cidade 

podem auxiliar na mitigação da desigualdade socioambiental; e que, por sua vez, essa 

desigualdade na distribuição das infraestruturas urbanas e de investimentos também 

acaba intensificando ainda mais as vulnerabilidades na cidade. 

Para Mendes (2013), são as condições ambientais e sociais que fazem com 

que determinados grupos fiquem mais ou menos vulneráveis. A autora descreve que 

a “vulnerabilidade socioambiental diz respeito às condições ambientais e sociais que, 

levam determinada população, a sofrer com eventos extremos” (MENDES, 2013, p. 

16). E as áreas carentes de infraestrutura urbana, onde em geral também residem os 

que possuem menor poder aquisitivo, são as mais vulneráveis (MENDES, 2013).  

Criam-se assim, situações em que justamente os grupos sociais com maiores 
níveis de pobreza e privação social (e, portanto, com menor capacidade de 
reação às situações de risco) vão residir nas áreas com maior exposição ao 
risco e à degradação ambiental, configurando-se situações de alta 
vulnerabilidade socioambiental. Esta sobreposição ou cumulatividade de 
riscos e problemas sociais e ambientais representa um grande desafio para 
as políticas públicas. (ALVES; TORRES, 2006, p. 56). 
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Alves (2006) e Mendes (2013) indicam que há vulnerabilidade socioambiental 

quando existe a sobreposição espacial entre grupos mais pobres e áreas de risco ou 

aquelas afetadas por degradação ambiental. A partir dessas definições e do 

entendimento de que uma cidade mais justa e menos desigual, em termos de 

distribuição de investimentos e infraestruturas, proporciona mais qualidade de vida 

para todos, surge o direito da coletividade. Carvalho Filho (2006) descreve que o 

direito da coletividade deve estar acima do direito da propriedade, desse modo, os 

limites do crescimento das cidades devem ser considerados com a reversão da 

degradação ambiental e o princípio da função social, que são ainda mais evidentes 

na identificação da relação entre os fenômenos da desigualdade social e os problemas 

ambientais enfrentados.  

É notório que as crises climáticas somadas à perda de biodiversidade vêm se 

agravando com o passar dos anos, sendo tema de vários encontros mundiais, como 

no caso das conferências da Organização das Nações Unidas (ONU) para o meio 

ambiente, desenvolvimento e mudanças climáticas.  

Arquitetos e urbanistas podem e devem contribuir de forma significativa nesse 

processo de inovação e de conscientização dos atores envolvidos no desenvolvimento 

urbano, tantos os públicos quanto os privados. Não se trata aqui de estabelecer 

sacrifícios, mas de demonstrar como é possível promover a mitigação das 

desigualdades socioambientais a partir de posturas pautadas no desenvolvimento 

urbano regenerativo, que parte de uma visão sistêmica e respeitosa da vida, dos seres 

humanos e de seu habitat. O desenvolvimento regenerativo propõe alternativas com 

benefícios mútuos, associando os efeitos positivos para o meio ambiente com a 

prosperidade dos cidadãos. 

A discussão sobre novas diretrizes e estratégias para que as cidades 

contribuam para o resgate do equilíbrio dos ecossistemas, incluindo o urbano, foi tema 

do Congresso Post-Hábitat III, que aconteceu em 2018, em Barcelona, na Espanha. 

Nele foi apresentada a Carta para La Planificación Ecossistémica de Las Ciudades y 

Metrópoles, preparada por Salvador Rueda Palenzuela, como iniciativa da Agência de 

Ecologia Urbana de Barcelona, sendo apoiada por técnicos, cidades e organizações 

pelo mundo. O principal intuito dessa iniciativa é despertar o interesse dos urbanistas 

pelo entendimento das leis da natureza e replicá-las nas intervenções e no 

planejamento das cidades.  
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Em maio de 2019, alguns dos escritórios de arquitetura e urbanismo mais 

reconhecidos no Reino Unido iniciaram um manifesto que gerou uma declaração 

sobre as crises ambientais, os problemas climáticos e o colapso da biodiversidade, 

reconhecendo que é preciso rever as práticas atuais de produção do ambiente 

construído. 

Para todos que trabalham na construção civil e no ambiente construído, 
atender às necessidades de nossas sociedades sem violar as fronteiras 
ecológicas da Terra exigirá uma mudança de paradigma em nosso 
comportamento. Se quisermos reduzir e, eventualmente, reverter os danos 
ambientais que estamos causando, precisaremos repensar nossos prédios, 
cidades e infraestruturas como componentes indivisíveis de um sistema 
maior, em constante regeneração e auto sustentação. (CONSTRUCTION 
DECLARES, 2019, n.p, tradução nossa).1 

Essa declaração pública está sendo seguida por muitos países e entendida 

como compromisso e resposta dos arquitetos, urbanistas e engenheiros a essa 

emergência vivida pelo planeta, para que o ambiente construído contribua 

positivamente na regeneração das cidades. Eles consideram que temos a tecnologia 

necessária, mas que precisamos de propulsores para implementar essas práticas.  

Reed (2007) é categórico ao dizer que precisamos rapidamente mudar o 

modo como nos relacionamos e intervimos nos ambientes naturais e construídos. E 

Wahl (2019) identificou que a regeneração nos permite permanecer responsivos, 

adaptáveis e resilientes diante das mudanças geradas no meio urbano, e é assim que, 

segundo o desenvolvimento regenerativo, devem ser pautadas as decisões na cidade, 

para que o uso humano seja compassível com as preocupações ambientais, 

preconizando a participação popular. O desenvolvimento, de acordo com esses 

autores, deve produzir efeitos positivos quanto à qualidade de vida.  

A distribuição mais igualitária e justa dos acessos à infraestrutura urbana, por 

exemplo, resulta em uma cidade que impacta menos, que polui menos (CARDOSO, 

2020). Mendes (2013) identificou e caracterizou a relação direta entre as comunidades 

carentes e os riscos de degradação ambiental, apontando a falta de cobertura de 

infraestruturas urbanas como o principal evento propulsor desse fenômeno. Desse 

modo, aponta-se que um dos critérios para priorizar os investimentos para diminuir 

 
1 For everyone working in construction and the built environment, meeting the needs of our societies 

without breaching the earth’s ecological boundaries will demand a paradigm shift in our behaviour. If 
we are to reduce and eventually reverse the environmental damage we are causing, we will need to 
re-imagine our buildings, cities and infrastructures as indivisible components of a larger, constantly 
regenerating and self-sustaining system. 
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esses impactos negativos no meio urbano é a mitigação das desigualdades 

socioambientais.  

Esse entendimento requer uma mudança de postura e comportamento, que é 

possível, mas para isso o papel do Estado, enquanto regulador do espaço urbano, é 

fundamental. O Relatório de Desenvolvimento Humano de 2019 descreve a 

importância das políticas públicas para distribuir de forma mais justa as oportunidades 

e o bem-estar nas cidades. 

O acesso à saúde, à educação, às novas tecnologias, a áreas verdes e a 
espaços livres de poluição constituem, cada vez mais, um indicador da forma 
como as oportunidades e o bem-estar se distribuem entre grupos de pessoas 
e mesmo entre países. Explicar e compreender as dimensões das 
desigualdades mais vitais para o bem-estar das pessoas auxilia a escolha 
dos melhores rumos de ação. O diagnóstico não basta — devemos lutar por 
políticas públicas que combatam estas formas de injustiça. (JERIA, 2019, p. 
26). 

A legislação urbana brasileira é ampla e farta, mas precisa ser devidamente 

implementada por meio de uma postura política que também procure beneficiar a 

sociedade como um todo. Neste sentido, a teoria da “mão invisível” de Stiglitz, que 

traz o Estado como regulador dos mercados e da distribuição da riqueza nas 

sociedades, corrobora com o pensamento para promover um desenvolvimento mais 

justo (OROZCO, 2020). 

Algo emocionante é que não se trata apenas de esquerda ou direita, trata-se 
de reconhecer que os mercados são necessários para o progresso, mas 
também é necessário um importante papel do Estado, em forma de 
regulações. Para ter uma melhor sociedade, devemos mudar a política. 
(OROZCO, 2020, n.p). 

No Brasil, a legislação urbana, do nível federal ao municipal, evidencia a 

função social da propriedade e procura promover a reforma urbana. A função social 

da propriedade urbana é preceito constitucional, definida no artigo 182, parágrafo 2º 

da Carta Magna, ao apontar que a propriedade urbana cumpre sua função social 

quando atende às ordenações da cidade descritas no Plano Diretor.  

Dessa forma, fica evidente que não há definição material que conceitue a 
ideia de função social de forma única em relação às cidades, uma vez que de 
acordo com as necessidades, peculiaridades e definições do Plano Diretor de 
cada cidade é que será, efetivamente, possível visualizar conceitos materiais 
e fechados da função social da propriedade. (DECARLI; FERRAREZE 
FILHO, 2008, p. 38). 
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Segundo Saule Jr. (2002), a função social é um princípio norteador da 

propriedade, que agora não fica apenas à disposição do seu titular, pois permite ao 

Poder Público Municipal, baseado no Plano Diretor, exigir que a destinação do seu 

imóvel atenda também aos interesses sociais para benefício da coletividade.  

A função social da cidade como princípio balizador da política urbana pode 
redirecionar, de forma saudável, os recursos e a riqueza de forma mais justa, 
de modo a combater as situações de desigualdade econômica e social 
vivenciadas em nossas cidades. (DECARLI; FERRAREZE FILHO, 2008, p. 
39). 

A função social, portanto, deve ser vista de forma positiva, onde todos saem 

ganhando, pois é por meio do Plano Diretor que o gestor público, em conjunto com a 

população, estabelece o planejamento urbano para a melhoria do município. 

Isso significa que a função social da propriedade atua como fonte de 
imposição de comportamentos positivos – prestação de fazer -, e não 
meramente de não fazer, àquele que detém o poder que defere da 
propriedade. (DECARLI; FERRAREZE FILHO, 2008, p. 37). 

O Estatuto da Cidade traz alguns instrumentos que contribuem para a 

efetividade do princípio da função social da cidade e da propriedade urbana, dentre 

eles o Estudo de Impacto de Vizinhança. Esta pesquisa estuda e avalia a 

implementação do instrumento legal EIV a partir da verificação dos resultados dos 

casos concretos no distrito Sede da capital catarinense. Ele é apontado como um 

possível caminho para a mitigação das desigualdades socioambientais vivenciadas 

em nossas cidades. 

As pesquisas existentes em relação ao EIV questionam a sua regulamentação 

e, em sua maioria, são anteriores ou concomitantes às legislações municipais que o 

tornaram obrigatório. Outras pesquisas demonstram os problemas ambientais e 

sociais que persistem nas cidades quanto à sua exploração e desenvolvimento, 

mesmo existindo farta legislação urbana e ambiental, mas não apontam como tornar 

esse instrumento mais eficaz. A avaliação desta pesquisa, que ocorre cinco anos após 

o início da aplicação do EIV na cidade de Florianópolis, pretende corroborar com os 

preceitos do instrumento e verificar sua eficácia a partir da análise de casos 

significativos e concretos, os quais denominamos “casos-referência”, a partir da 

metodologia de Cavallazzi (1993), produzindo, ao final, uma associação das sínteses 

dos estudos da legislação e das orientações para a aplicação das medidas 

compensatórias sob o preceito da função social da propriedade urbana. 
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O que se propõe nesta pesquisa, portanto, não é uma crítica à legislação, mas 

apontar orientações para que os recursos recorrentes do EIV e também as medidas 

compensatórias acordadas contribuam para diminuir as vulnerabilidades na cidade a 

partir da mitigação das desigualdades socioambientais. 

 

1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PROBLEMÁTICA E HIPÓTESE DA PESQUISA 
 

É de comum acordo de vários especialistas que a desigualdade 

socioambiental é um problema crucial da cidade. A falta de acesso à saúde, educação 

e infraestrutura básica; a exclusão; a falta de moradia digna; a pobreza e a fome geram 

impactos em todos os setores: econômicos, sociais e ambientais.  

No Brasil, de acordo com o Relatório do Desenvolvimento Humano (RDH) de 

2019, publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 

os 10% mais ricos detêm 41,9% dos rendimentos, enquanto os 40% mais pobres 

detêm apenas 10,6%. A partir desses dados, a desigualdade de renda é evidente, já 

que quase metade da renda nacional está nas mãos dos 10 % mais ricos, além disso, 

a comparação entre os dados revela uma relação inversa de valores, como 

apresentado nas pirâmides ilustradas na Figura 1. 

 

Figura 1 - Pirâmide da relação entre rendimentos dos mais ricos e dos mais pobres 

 
Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados do PNUD (2020). 

O percentual de 1% dos brasileiros mais ricos detem 28,3% da renda nacional, 

o que coloca o País como segundo no ranking divulgado pelo RDH de 2019, em 

relação à maior concentração de renda, perdendo apenas para o Catar.  

Dados do Atlas Brasil de 2020 trazem os percentuais de vulneráveis à 

pobreza, de pobres e de extremamente pobres nos anos de 2016 e 2017, 



33 

 

considerando os respectivos valores máximos auferidos mensalmente: vulneráveis à 

pobreza, R$ 255,00; pobres, R$ 140,00; e extremamente pobres, R$ 70,00. Esses 

valores são indicados pelo Banco Mundial a partir da paridade do poder de compra 

(PPC), comparando nossa moeda ao dólar, sendo atualizada a cada pesquisa. Nota-

se que o percentual de todas as linhas aumentou no período pesquisado no país, 

conforme demonstrado na Figura 2. 

 

Figura 2 - Percentuais de vulneráveis à pobreza, pobres e extremamente pobres 

 
Fonte: elaborada pela autora a partir de dados do Atlas Brasil (2020). 

Os indicadores sociais resultantes da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua de 2019, do IBGE, apresentam que a porcentagem da extrema 

pobreza no país aumentou consideravelmente de 2018 para 2019, chegando a 6,5% 

(IBGE, 2020b). 

A disparidade da renda está diretamente relacionada à disparidade das 

oportunidades, tanto ao acesso à infraestrutura urbana quanto ao capital humano, 

entendendo esse como as perspectivas de futuro dos indivíduos envolvendo as 

condições de saúde e acesso à educação (SCHULTZ, 1967). Uma sociedade que 

oferece garantias desiguais de direitos à cidade, desencadeia impactos que geram 

desde o aumento da quantidade de vulneráveis até a degradação ambiental.  

Dessa forma, a vulnerabilidade diz respeito não somente à presença do risco, 
mas também à capacidade dos indivíduos em mitigar os danos. Essa 
capacidade dependerá das condições culturais e econômicas, da 
infraestrutura urbana disponível e do acesso às políticas públicas. Os 
indivíduos socialmente vulneráveis terão possibilidades menores de 
responder aos danos. (MENDES, 2013, p. 47). 
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A desigualdade socioambiental aumenta mais ainda quando a relacionamos 

com outros fenômenos, como as alterações climáticas, onde os mais vulneráveis são 

geralmente os mais expostos e suscetíveis aos impactos. 

Até ao final do século XXI, as alterações climáticas, se não forem atenuadas, 
poderão causar 1,4 mil milhões de casos adicionais de exposição à seca por 
ano e 2 mil milhões de casos anuais suplementares de exposição à 
precipitação extrema, aumentando, inevitavelmente, o risco de inundação. O 
impacto destes choques sobre os meios de subsistência pode impedir o 
desenvolvimento humano, influenciando fatores que vão da disponibilidade 
de alimentos à capacidade de suportar custos com cuidados de saúde e da 
escolarização. [...]. A desigualdade provocada pelo clima é, igualmente, um 
fenómeno social. As pessoas vulneráveis serão mais afetadas, uma vez que, 
a título de exemplo, uma menor irrigação conduz ao aumento da dependência 
das colheitas face às condições meteorológicas. Com menos rendimento e 
riqueza, as pessoas desfavorecidas são menos capazes de absorver 
aumentos bruscos dos preços dos géneros alimentícios. Estima-se que as 
alterações climáticas venham a exacerbar estas e outras vulnerabilidades, 
com a confluência das respetivas dimensões biofísicas e sociais num mesmo 
sentido: rumo ao agravamento da desigualdade. (PNUD, 2019 p. 181-182). 

Em 2015 foi publicada pela ONU a Agenda 2030, documento em que é 

reconhecido que para ser atingido o Desenvolvimento Sustentável é necessário 

erradicar a pobreza e permitir que haja uma vida digna para todos, e que o 

cumprimento dessa diretriz necessariamente pretende reduzir a vulnerabilidade 

ambiental. A Agenda 2030 elenca 17 objetivos e 169 metas a serem preteridas. Dentre 

os objetivos, o de número 11 destaca: “Tornar as cidades e os assentamentos 

humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.” (ONU BR, 2015, n.p). Baroni 

(1992) defende essa relação entre o desenvolvimento sustentável e a equidade social 

do seguinte modo: 

De alguma maneira, a discussão sobre sustentabilidade abriu as portas para 
novas ideias porque, ao discutir a necessidade e a capacidade das futuras 
gerações terem acesso aos bens ambientais finitos, em termos de igualdade 
de condições com a geração atual, permitiu também a discussão da equidade 
social dentro de uma mesma geração. (BARONI, 1992, p. 23). 

Baroni (1992) ainda completa dizendo que nossa maior prerrogativa não pode 

ser mais as contradições entre o desenvolvimento e as preocupações ambientais, mas 

sim a busca por formas de conduzir o processo para que o equilíbrio seja alcançado. 

Os projetos para intervenções na cidade devem contribuir para a regeneração do 

sistema como um todo. Para tanto, isso requer a aplicação de recursos públicos e de 

um bom Planejamento Urbano que direcione os recursos privados também para esse 

fim. 
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A complexidade relacionada às vulnerabilidades na cidade exige uma 

articulação de políticas e iniciativas. Portanto, contribuições para um melhor 

ordenamento e distribuição das infraestruturas urbanas, principalmente nas áreas 

mais carentes, possuem um relevante potencial de amenizar as desigualdades 

existentes.  

A pesquisa de Mendes (2013), na qual foi aplicada uma metodologia para 

medir a vulnerabilidade socioambiental no município de Irtati/PR, a partir da análise 

de aspectos sociais e de infraestrutura urbana, apontou que existe uma maior 

vulnerabilidade social nos setores com piores condições de infraestrutura, como 

esgotamento sanitário, drenagem urbana e boas condições de habitação.  

No Brasil, alguns instrumentos legais já existentes, como o Estudo de Impacto 

de Vizinhança (EIV), têm grande potencial para contribuir com a mitigação das 

desigualdades socioambientais, assim como produzir uma cidade com melhor 

qualidade de vida, mas eles ainda necessitam de discussões relativas à sua 

implementação e de parâmetros para sua aplicação, para que consigam contribuir de 

forma concreta para uma cidade menos desigual. 

Como forma de contribuir para a mitigação das desigualdades 

socioambientais, buscando a diminuição das vulnerabilidades na cidade e uma melhor 

qualidade de vida para todos, esta pesquisa pretende avaliar as aplicações do EIV, 

instituído na legislação federal por meio do Estatuto da Cidade. Para Lollo e Röhm 

(2005), esse instrumento tem como objetivo melhorar a qualidade de vida nas cidades 

e minimizar ou impedir os impactos da urbanização, impactos estes que potencializam 

as desigualdades socioambientais. 

O EIV precisa ser utilizado de forma plena, de modo a atingir seu objetivo 

primordial descrito no Estatuto da Cidade (art. 1º), ou seja, "[...] ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana”; 

estabelecendo normas (art. 2º) “[...] que regulam o uso da propriedade em prol do bem 

coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio 

ambiental.” (BRASIL, 2001a). As diretrizes descritas no artigo 2º da norma federal 

permeiam desde o direito ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao 

transporte, aos serviços públicos e ao lazer, até questões relativas a um crescimento 

urbano responsável evitando efeitos negativos ao meio ambiente.  

Nesse sentido, a função social da propriedade urbana deve prevalecer, pois, 

segundo Sant’Anna (2007), para que a propriedade realmente cumpra sua função 
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social, sua utilização de forma adequada vai além do cumprimento dos índices 

urbanísticos indicados no Plano Diretor, ela deve ser analisada de acordo com o 

interesse da coletividade.  

Para contribuir com a aplicação da função social, um dos pressupostos é 

entender que a vizinhança deve ser delimitada a partir das áreas de influência dos 

impactos, que, na maioria das vezes, vai muito além do entorno próximo ao 

empreendimento. Esses impactos da urbanização devem ser vislumbrados de forma 

sistêmica e não individual, a fim de que a estipulação das medidas mitigadoras e 

compensatórias contribuam para a promoção de uma cidade que impacte menos e 

promova efeitos positivos, amparando o reestabelecimento da harmonia 

socioambiental.  

O grande desafio é discutir de forma crítica esse conceito e estabelecer uma 

teoria dominante, quando o assunto for a implementação do EIV, pois, desse modo, 

as forças conservadoras, ora porque sempre foram beneficiadas, ora porque ainda 

não compreendem o grande potencial do instrumento, tenderão a se distanciar da 

vizinhança instituída no século passado pela legislação civil, a qual era limitada aos 

vizinhos do lote. Esta pesquisa pretende, por meio de um estudo de caso, verificar 

também como o conceito de vizinhança, que delimita a área de influência do EIV, está 

sendo aplicado atualmente.  

O EIV é um instrumento que possui um grande potencial, no entanto, ele vem 

sofrendo severas críticas por parte dos empreendedores, e acaba sendo utilizado de 

forma adversa às suas diretrizes originais, Rocco pondera que: 

 [...] para o empreendedor, que constantemente tem uma necessidade muito 

mais exígua de tempos e prazos legais para a análise de seu processo de 
licenciamento, o Estudo de Impacto de Vizinhança pode significar um mero 
entrave burocrático que lhe custará mais tempo e dinheiro. (ROCCO, (2006, 
p. 151). 

Isso demonstra a urgência desta pesquisa como forma de conscientização, 

tanto da gestão pública quanto da sociedade civil e investidores, da importância do 

instrumento para a promoção do equilíbrio socioambiental na gestão urbana. É uma 

oportunidade de demonstrar aos gestores públicos argumentos científicos para 

informar à sociedade acerca de ações para minimizar as vulnerabilidades, gerando 

ganhos múltiplos e uma política de qualidade.  
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O EIV deve ser palco para solução de evetuais conflitos de interesses entre 
o empreendedor e a vizinhança atingida pelo seu negócio, e não como 
fomentador de conflitos. Deve ser o elemento capaz de compatibilizar as 
vantagens e desvantagens de cada empreendimento frente à vizinhança e à 
cidade como um todo, garantindo a preservação da qualidade de vida da 
população. (CHAMIÉ, 2010, p. 63) 

A contribuição deste trabalho é avaliar o EIV de forma sistêmica para 

identificar seu potencial de mitigação de desigualdades socioambientais. A partir do 

contexto exposto, o EIV, enquanto instrumento da política urbana que busca a 

remodelação dos empreendimentos e atividades em prol da função social da 

propriedade e melhoria da qualidade de vida da população, deve ter como orientação 

a aplicação das medidas compensatórias vislumbrando contribuir de forma positiva 

para a mitigação das desigualdades socioambientais. 

 

1.3 OBJETIVOS 
 

Nas subseções a seguir apresentamos os objetivos gerais e específicos que 

possibilitarão a obtenção de resultados mediante a realização da presente pesquisa. 

Eles servirão para nortear esta proposta de tese. 

1.3.1 Objetivo geral 
 

Avaliar se o EIV, a partir da análise das medidas compensatórias, colabora 

para que os empreendimentos cumpram a função social da propriedade urbana por 

meio de ações com potencial de mitigar as desigualdades socioambientais. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 
 

a) Identificar, na literatura da área, o potencial do desenvolvimento e do 

planejamento urbano para enfrentar as vulnerabilidades socioambientais; 

b) Avaliar o Estudo de Impacto de Vizinhança a partir de sua origem, 

precedentes, legislação no Brasil a ele associada e definição da 

vizinhança impactada. 

c) Identificar, por meio de Estudo de Caso, se há correlação entre as Áreas 

de Interesse Social, os impactos negativos e a escolha e aplicação das 

medidas compensatórias do EIV; 
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d) Sugerir orientações sobre a implementação do EIV, a fim de nortear os 

técnicos, empreendedores e órgãos públicos na distribuição dos 

investimentos na cidade de forma mais equilibrada, preconizando a 

função social da propriedade urbana. 

 

1.4 ESTRUTURA DA TESE E ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Esta pesquisa se divide em três etapas principais, apresentadas da seguinte 

maneira: 

Etapa I – Fundamentação teórica e histórica – A partir de pesquisa 

bibliográfica realiza-se a busca por uma aproximação com o tema de estudo, sendo 

apresentado um panorama sobre as vulnerabilidades na cidade a partir da 

desigualdade socioambiental e a importância de promoção do desenvolvimento 

urbano regenerativo. Nesta etapa é relacionado o tema com a história da legislação 

urbanística e promovido um estudo mais aprofundado sobre o instrumento legal 

denominado “Estudo de Impacto de Vizinhança”. 

Etapa II – Estudo de Caso – São descritos os encaminhamentos 

metodológicos adotados nesta pesquisa para avaliar a utilização do EIV na cidade de 

Florianópolis/SC. É realizada uma leitura das vulnerabilidades a partir dos 

diagnósticos disponíveis e a espacialização das áreas de interesse social. É 

apresentada a legislação pertinente ao EIV e são utilizados casos-referência para 

investigação alguns estudos concretos selecionados a partir de critérios.  

Etapa III – Discussão e síntese dos resultados – Tendo como base as 

etapas anteriores, são apresentados gráficos, quadros e sínteses para a realização 

das avaliações. São relacionados os impactos negativos elencados com as medidas 

compensatórias propostas e acordas; são avaliadas as delimitações das áreas de 

influência a partir do mapeamento comparativo com as AIS; é realizada a associação 

das sínteses dos EIVs com a legislação urbana vigente. Ao final são apresentadas 

orientações para a aplicação do EIV e a revisão do Termo de Referência (TR) em prol 

da aplicação da função social da propriedade urbana. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, as etapas foram divididas em 8 

capítulos, conforme apresentado no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Organização da pesquisa 
 

INTRODUÇÃO 
FUNDAMENTAÇÃO 

TEÓRICA E HISTÓRICA 
ESTUDO DE CASO 

DISCUSSÃO E SÍNTESE 
DOS RESULTADOS 

Capítulo 01 

Introdução 

Capítulo 02 

Desenvolvimento e 
vulnerabilidades na cidade 

________ 

 

Capítulo 03 

Legislação urbanística: estudo 
de Impacto de Vizinhança 

Capítulo 04 

Encaminhamento 
metodológico 

________ 

 

Capítulos 05 

Estudo de Caso 

Capítulo 06 

Resultados da pesquisa 

________ 

 

Capítulo 07 

Considerações finais 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 

– Capítulo 01. Introdução – Apresenta o tema central, sua justificativa e 

relevância, a contextualização da problemática, a hipótese de pesquisa, os objetivos 

e a estrutura da pesquisa. 

– Capítulo 02. Desenvolvimento e vulnerabilidades na cidade – O 

desenvolvimento pautado apenas em fatores econômicos vem aumentando ainda 

mais as vulnerabilidades na cidade, nesse capítulo é realizada uma explanação sobre 

o desenvolvimento regenerativo a partir de exposições históricas e interdisciplinares. 

Esse desenvolvimento pretendido procura estabelecer um equilíbrio de acessos à 

infraestrutura urbana, produzindo uma cidade mais igual, com menos riscos às 

pessoas e ao meio ambiente. A regeneração das áreas de interesse social que 

possuem privações causa um efeito positivo na cidade, mitigando as desigualdades 

socioambientais. As vulnerabilidades nas cidades são apresentadas para impulsionar 

uma visão sistêmica, onde não podemos tratar os impactos ambientais sem entender 

que os seres humanos fazem parte desse sistema. Tal momento da pesquisa aborda 

as interações entre vulnerabilidade e as ações humanas, a ambientalização das lutas 

sociais e os conflitos ambientais dentro do meio urbano e sua regulação em busca do 

equilíbrio e harmonia.  

– Capítulo 03. Legislação urbanística – É regatado um breve histórico da 

legislação urbanística, chegando aos instrumentos do Estatuto da Cidade. São 

apresentadas as noções básicas do EIV, desde sua origem no Brasil até seus 

precedentes em alguns municípios. São relacionadas também ao instrumento, as 

diretrizes gerais do Estatuto da Cidade e as medidas a serem tomadas após a sua 

análise. A regulação e a implementação do EIV são apresentadas como um dos 

principais desafios aos municípios, que precisam de apoio técnico e teórico para 

efetivamente se beneficiarem do instrumento.  
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– Capítulo 04. Encaminhamento metodológico – São apresentados os 

procedimentos realizados na pesquisa, estabelecendo as relações entre as 

vulnerabilidades na cidade, os instrumentos legais existentes e sua aplicabilidade 

como impulsor de um desenvolvimento regenerativo em busca da mitigação das 

desigualdades socioambientais. 

– Capítulo 05. Estudo de caso – É realizada a delimitação e escolha do 

estudo de caso: a regulamentação e implementação do instrumento Estudo de 

Impacto de Vizinhança na cidade de Florianópolis/SC; além de uma análise das 

vulnerabilidades da cidade a partir de diagnósticos existentes. São estabelecidos 

alguns EIVs como casos-referência para avaliar se o instrumento está contribuindo 

para a função social da propriedade urbana, por meio das medidas compensatórias 

estabelecidas.  

– Capítulo 06. Resultados da pesquisa – Os EIVs foram avaliados a partir 

das relações entre legislação urbana, os impactos negativos dos empreendimentos, 

as áreas de influência desses impactos e as medidas compensatórias. Por meio do 

mapeamento comparativo entre as Áreas de Interesse Social (AIS) e os EIVs, e 

também da associação das análises dos casos-referência com a legislação, são 

apresentados exemplos resultantes do estudo de caso. A partir a discussão e síntese 

dos resultados da pesquisa são indicadas sugestões para a revisão do TR e 

orientações, a fim de instruir a proposição das medidas compensatórias nos Estudos 

de Impacto de Vizinhança em busca da mitigação das desigualdades socioambientais. 

– Capítulo 07. Considerações Finais – Apresenta a conclusão desta 

pesquisa a partir do estudo de caso e da avaliação dos casos-referência, fazendo 

relação com o princípio da função social da propriedade e apresentando as 

recomendações para estudos futuros. 
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Fonte: Claudione Medeiros (2021). 



42 

 

2 O DESENVOLVIMENTO E AS VULNERABILIDADES NA CIDADE 
 

Quando se trata de políticas urbanas, tem-se o consenso de que os estudos 

devem ser promovidos por técnicos de diversas áreas do conhecimento, e esta 

pesquisa é realizada sob o enfoque do Planejamento Urbano para contribuir com esse 

complexo estudo técnico. O modelo de desenvolvimento das cidades deve ser 

redefinido, segundo Stiglitz (CAROFIGLIO, 2020), pois enquanto grupos de minorias 

continuarem impondo suas opiniões às maiorias, o sistema democrático não 

sobrevive, torna-se distorcido.  

[...] pessoas ricas que não apenas desejam manter suas riquezas, mas 
querem enriquecer ainda mais às custas de todos os outros. Querem 
conservar uma sociedade desigual, com salários muito abaixo do limiar de 
sobrevivência, sem acesso aos cuidados para os pobres, sem negociação 
coletiva e com o direito das grandes empresas de aproveitar do poder de 
mercado, de abusar do meio ambiente, de explorar os mais vulneráveis. 
(CAROFIGLIO, 2020, n.p). 

O desenvolvimento não deve estar pautado em intensificar ainda mais a 

desigualdade socioambiental, o que, por sua vez, também contribui para a 

degradação do próprio meio ambiente. Portanto, é necessário a um desenvolvimento 

urbano que busque uma qualidade sadia de vida, a proposição de um equilíbrio entre 

esse desenvolvimento, o meio ambiente e os cidadãos. Um desenvolvimento que 

estime por investimentos nas áreas que possuem privações de infraestrutura urbana, 

de equipamentos públicos e comunitários e que estão em ambientes de risco, gera 

um efeito positivo na cidade, ao mitigar essas desigualdades socioambientais.  

A busca por um desenvolvimento mais sustentável, segundo Sarlet e 

Fensterseifer (2012, p. 97), deve passar “[...] pela correção do quadro alarmante de 

desigualdade social e da falta de acesso de parte expressiva da população aos seus 

direitos sociais básicos, o que, importa inferir, também é causa agravante da 

degradação ambiental.”. A função social da propriedade urbana permeia o acesso à 

infraestrutura para todos, menos desigualdades socioambientais e menores índices 

de vulnerabilidades nas cidades.  

Neste capítulo busca-se expor os precedentes históricos do desenvolvimento 

urbano regenerativo, tendo como escopo as conformações do ambiente construído, a 

partir das relações entre qualidade de vida e mitigação das desigualdades 

socioambientais. Para tanto, enfatiza-se a importância dessa integração, na qual as 

questões ambientais e sociais estão profundamente relacionadas, apontando para um 
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planejamento urbano que tenha como premissa mitigar as vulnerabilidades na cidade, 

sendo de suma importância que o ser humano mantenha o seu habitat equilibrado, 

inclusive quando promove as intervenções na cidade.  

Desse modo, na primeira parte deste capítulo encontram-se alguns conceitos 

relativos ao desenvolvimento urbano e às desigualdades socioambientais decorrentes 

dele. Também é demonstrada a relação entre desigualdade e qualidade de vida e os 

reflexos da pandemia vivenciada nos anos de 2020 e 2021.  

 

2.1 DESENVOLVIMENTO URBANO REGENERATIVO  
 

Os problemas ecológicos e sociais têm sido amplamente debatidos, e nas 

cidades eles se intensificam em todas as escalas. As preocupações com os efeitos 

oriundos da má gestão dos recursos naturais estão cada vez mais presentes. 

Segundo Ndubisi (2014), a conscientização pública sobre os efeitos indesejáveis das 

ações humanas no meio ambiente cresceu rapidamente a partir de meados do século 

XX, período em que houve uma maior preocupação com as legislações de proteção 

ambiental e alguns avanços significativos no conhecimento científico e das 

tecnologias relacionadas ao tema. 

A Conferência de Estocolmo, ocorrida em 1972 e que reuniu 113 países, pode 

ser citada como uma das primeiras a gerir um acordo com âmbito mundial, 

estabelecendo 26 princípios relacionados à proteção do meio ambiente, além de 

recomendar algumas ações. Os princípios focam na preservação do meio ambiente, 

contudo, o princípio três traz algo a mais, visto que trata de restauração: “deve-se 

manter, e sempre que possível, restaurar ou melhorar a capacidade da terra em 

produzir recursos vitais renováveis” (ONU, 1972, n.p). O princípio aponta o uso do 

termo ‘restaurar’ no sentido de ‘regeneração’, entendendo-o como reparar ou 

consertar algo. O verbo regenerar designa essa melhora do meio ambiente que se 

pretende, pois ele representa dar uma nova chance à vida, reestabelecer o que antes 

estava perdido, mesmo que de outra forma. 

Reed (2007) utiliza os termos ‘restauração’ e ‘regeneração’ como instâncias 

positivas para além da sustentabilidade. O autor apresenta um gráfico representando 

a trajetória dos pensamentos ecológicos voltados para o urbanismo, que ele divide em 

três níveis de conhecimento, sendo que o primeiro está relacionado com a busca da 

eficiência, passando das técnicas tradicionais de construção e intervenção nas 
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cidades, para as técnicas denominadas ‘verdes’, que buscam minimizar o consumo e 

tornar mais eficiente a utilização dos recursos. No segundo nível está a eficácia, onde 

a sustentabilidade se encaixa, sendo a fase neutra, onde se reconhece o que foi 

degradado e interrompe-se o processo para garantir às gerações futuras o que temos. 

No terceiro nível do conhecimento, entra a consciência integradora e a compreensão 

do todo, trabalhando a restauração e a reconciliação, culminando na regeneração dos 

sistemas de maneira que a cultura e o planeta se relacionem de forma equilibrada e 

participativa. (Figura 3) 

 

Figura 3 - Níveis do pensamento ecológico de Reed 

 
Fonte: Reed (2007, p. 676). 

O sistema regenerativo descrito por Reed (2007) compreende os estágios 

pós-sustentabilidade, quando manter os recursos naturais já não é o suficiente para 

reverter a degradação. Enquanto o termo ‘sustentabilidade’ encontra-se na linha 

neutra, a restauração, a reconciliação e a regeneração constituem-se em níveis 
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superiores, quando relacionados ao pensamento ecológico. Para ele, um nível não 

exclui o outro, pois cada um está contido no nível acima, sendo que todos os níveis 

são práticas necessárias (Quadro 2). 

 

Quadro 2 - Níveis pós-sustentabilidade 

 
SUSTENTABILIDADE 

Manter o sistema em certo nível, a fim de garantir os recursos 
naturais para as gerações futuras. 

RESTAURAÇÃO 
Restaurar os sistemas naturais a um estado saudável e 

reparar o que foi degradado. 

RECONCILIAÇÃO 
Reconhecer que os seres humanos são partes integrantes da 

natureza, fazendo parte do mesmo sistema. 

REGENERAÇÃO 

Envolver sustentabilidade, restauração e reconciliação de 
forma integrada, buscando entender a complexidade do lugar: 

comunidade, bacia hidrográfica e região. Incluir todas as 
partes interessadas: os seres humanos, os sistemas bióticos 

e abióticos e a sociedade. 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Reed (2007, p. 677). 

Independentemente do termo utilizado, as ações em prol de mudanças 

necessárias e urgentes na forma como o ser humano vem se relacionando com os 

outros sistemas e o próprio meio ambiente surgem em várias instâncias. Em 2015, na 

sede da ONU, em Nova York, representantes de vários países se reuniram com o 

objetivo de desenvolver um plano de ação com o escopo de desenvolvimento das 

cidades de forma mais sustentável. A partir do encontro foi publicada a Agenda 2030, 

que elenca 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas a serem 

preteridas. Os ODS são: 

 

1. Erradicação da pobreza - Acabar com a pobreza em todas as suas formas, 
em todos os lugares. 
2. Fome zero e agricultura sustentável - Acabar com a fome, alcançar a 
segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura 
sustentável. 
3. Saúde e bem-estar - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 
para todos, em todas as idades. 
4. Educação de qualidade - Assegurar a educação inclusiva, e equitativa e de 
qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para 
todos. 
5. Igualdade de gênero - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas 
as mulheres e meninas. 
6. Água limpa e saneamento - Garantir disponibilidade e manejo sustentável 
da água e saneamento para todos. 
7. Energia limpa e acessível - Garantir acesso à energia barata, confiável, 
sustentável e renovável para todos. 
8. Trabalho decente e crescimento econômico - Promover o crescimento 
econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e 
trabalho decente para todos. 
9. Inovação infraestrutura - Construir infraestrutura resiliente, promover a 
industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação. 
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10. Redução das desigualdades - Reduzir as desigualdades dentro dos 
países e entre eles. 
11. Cidades e comunidades sustentáveis - Tornar as cidades e os 
assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. 
12. Consumo e produção responsáveis - Assegurar padrões de produção e 
de consumo sustentáveis. 
13. Ação contra a mudança global do clima - Tomar medidas urgentes para 
combater a mudança climática e seus impactos. 
14. Vida na água - Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares, 
e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. 
15. Vida terrestre - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos 
ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a 
desertificação, deter e reverter a degradação da Terra e deter a perda da 
biodiversidade. 
16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à 
justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas 
em todos os níveis. 
17. Parcerias e meios de implementação - Fortalecer os meios de 
implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento 
sustentável. (ONU BR, 2015, n.p). 

 

Todos os objetivos supracitados estão relacionados direta ou indiretamente 

com a redução das desigualdades, sejam elas sociais, de gênero ou ambientais, e 

também com a conservação dos recursos naturais. A utilização do termo ‘sustentável’, 

que pressupõe a qualidade de conservar ou manter o que temos hoje para as 

gerações futuras, apresenta-se como sendo o mínimo para esses objetivos, visto que 

eles não focam apenas em manter o que temos, mas também em melhorar e 

regenerar as partes degradadas, distribuindo de modo mais adequado os recursos. 

Portanto, ser sustentável não é o suficiente, de acordo com Wu e Wu (2013), muitos 

lugares já estão degradados, então a ‘regeneração’ entra como fator determinante 

para se alcançar no meio urbano a própria sustentabilidade. Zari (2012) também 

descreve que a aplicação da sustentabilidade no ambiente construído, tal como temos 

hoje, já não é o suficiente para promover o equilíbrio ambiental. 

Alguns autores enfatizam o desgaste do termo “desenvolvimento sustentável’, 

como Cavallazzi e Fauth (2018):  

Se inicialmente este foi um conceito inovador e inspirador, ao longo dos anos 
ele foi se tornando cada vez mais desgastado, com diferentes interpretações 
nem sempre rigorosas. Atualmente novos conceitos têm surgido e são 
capazes de extravasar o âmbito acadêmico e repercutir positivamente em 
políticas públicas. (CAVALLAZZI; FAUTH, 2018, p. 49). 

Girardet (2013) também trata da banalização da palavra ‘sustentável’ por meio 

da sua utilização para quase tudo que se queira justificar como ecologicamente 

correto, afirmando que o momento atual exige uma abordagem proativa de 
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regeneração. É essa regeneração que garanta a biodiversidade e uma prosperidade 

mais igualitária dos cidadãos que se pretende incorporar nos estudos realizados para 

o desenvolvimento das cidades, partindo do critério da redução do grau das 

vulnerabilidades. O próprio entendimento da complexidade do lugar, uma das 

premissas da regeneração, pode ser utilizado para a análise dos impactos ambientais 

no meio urbano que se materializam desigualmente na cidade. 

O termo “desenvolvimento regenerativo” surgiu no final do século XX, tendo 

como precursor do tema relacionado ao urbanismo o professor e arquiteto John 

Tillman Lyle. Desde então, essa nova terminologia vem sendo utilizada em diversas 

abordagens e traz uma nova visão complementar para a sustentabilidade, a partir da 

ecologia urbana, em busca da regeneração do mundo e de seus ecossistemas, 

incluindo o ecossistema urbano, tão essenciais para a preservação do próprio ser 

humano.  

O botânico inglês Arthur Tansley, no início do século XX, foi considerado um 

dos pioneiros da definição de ecossistema, descrevendo-o como sendo os vínculos 

dos seres vivos com seu habitat (VESCHI, 2019). O ecossistema urbano é constituído 

pelo ambiente natural, pelo ambiente construído e pelo ambiente socioeconômico, 

incluindo as atividades humanas (BATITUCCI et al., 2019).  

Nesse sentido, o termo “desenvolvimento regenerativo” é utilizado nesta 

pesquisa para enfatizar a necessidade de regeneração dos ecossistemas urbanos, 

principalmente das áreas de interesse social, onde as privações acabam 

potencializando a degradação. Enquanto esgotos correm a céu aberto, crianças ficam 

sem acesso à escola e pessoas morrem por falta de equipamentos de saúde, outras 

áreas estão superestruturadas. Ressalta-se que empreendimentos e atividades 

realizadas em áreas já atendidas poderiam apresentar um efeito positivo durante o 

processo de desenvolvimento da cidade, regenerando áreas carentes e degradadas, 

constituindo um exemplo de mitigação das desigualdades. 

 

2.1.1 Precedentes históricos do desenvolvimento urbano regenerativo  
 

Na antiguidade clássica, o filósofo grego Platão (422-347 a.C.) lamentou o 

desmatamento das florestas para a construção naval e advertiu que precisamos 

primeiro obedecer a natureza para depois tirarmos proveito dela. Segundo Ndubisi 
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(2014), Platão, em seu tempo, já relacionou de maneira interdependente os seres 

humanos com a natureza, o que essencialmente é como conhecemos hoje a ecologia. 

A palavra ecologia deriva da palavra grega oikos (lar, família). O zoólogo 
alemão Ernst Haeckel cunhou o termo no final do Século 19, a fim de 
descrever as relações entre os próprios animais e entre os animais com seu 
ambiente. [...] Haeckel e alguns cientistas europeus contemporâneos dele 
puderam ver que os humanos estavam destruindo as delicadas estruturas e 
as relações do mundo natural. Tal como os cientistas climáticos do Século 
21, eles pensavam que a luz de como a natureza funciona iluminaria os 
governantes e diminuiria a ameaça humana ao meio ambiente. 
(VALLIANATOS, 2020, n.p). 

O planejamento ecológico é uma maneira de orquestrar as ações humanas 

para que elas estejam mais sintonizadas com os processos naturais e, desse modo, 

prevendo tantos os efeitos desejáveis quanto os indesejáveis, as intervenções podem 

ser monitoradas, a fim de reduzir e até anular os impactos negativos delas (NDUBISI, 

2014). Esse equilíbrio ambiental das cidades, fazendo com que os sistemas 

ecológicos e urbanos coexistam, pressupõe que as infraestruturas que tornam as 

cidades mais integradas com a natureza sejam disponibilizadas a todos, evitando 

assim qualquer tipo de intensificação das desigualdades socioambientais. Como 

exemplo dessas infraestruturas urbanas, pode-se citar desde o saneamento básico, 

como o tratamento adequado do esgotamento sanitário, até os espaços com 

infraestrutura verde. É premissa do planejamento ecológico a recuperação dos 

ecossistemas e para isso é necessário projetar com a natureza.  

A infraestrutura verde é uma forma de ecossistema. É um conjunto de 
elementos com uma identidade distinta, composto de partes vivas (plantas, 
animais) e não vivas (água, minerais, elementos construídos), todos os quais 
interagem para formar um sistema que atende a um equilíbrio dinâmico, 
capaz de gerar novos estágios de organização de sua estrutura, e gerar 
novas adaptações às mudanças sofridas. Essa capacidade de regeneração, 
própria dos ecossistemas, é uma possibilidade de acrescer valor que os 
projetos de infraestrutura verde podem aproveitar, como na recuperação de 
paisagens degradadas, ou na restauração da biodiversidade suprimida nas 
áreas urbanizadas. (PELLEGRINO, 2014, p. 21). 

A Revolução Industrial e o crescimento acelerado das cidades romperam de 

forma brusca com o modo de vida rural, provocando um desequilíbrio socioambiental. 

Esse fenômeno desencadeou, no final do século XVIII, situações caóticas, como a 

poluição gerada pela instalação das indústrias e as condições sanitárias inadequadas 

advindas do rápido adensamento populacional nas cidades, tudo isso somado à falta 

de legislação sobre o tema. Mas também foi nessa época que surgiram estudiosos 
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preocupados com o rumo desgovernado que as expansões urbanas estavam 

tomando. O aumento populacional na área urbana e a expansão dos limites 

promoveram pressões sobre as paisagens, convertendo muitas áreas com vegetação 

nativa ou rurais, de forma acelerada, em urbanas sem planejamento (NDUBISI, 2014). 

Isso promoveu a degradação dos recursos florestais, a diminuição da qualidade da 

água e a erosão do solo, além de levar ao surgimento de vários assentamentos 

urbanos sem o mínimo de infraestrutura, evidenciando a desigualdade 

socioambiental. 

A partir do século XIX, muitos teóricos e visionários alertaram sobre os 

impactos negativos das ações humanas no meio ambiente. Eles são responsáveis por 

alguns fundamentos do planejamento ecológico e social contemporâneo descritos no 

Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Resumo das vocações do planejamento ecológico do século XX 

 † TEÓRICO CONTRIBUIÇÃO 

(1801-1882) George Perkins Marsh 

Os esforços das pessoas para transformar a 
paisagem devem ser acompanhados por um 

senso de responsabilidade social. Propôs também 
uma abordagem para restaurar as paisagens 

degradadas. Argumentava que a cultura era uma 
parte integrante e não distinta da natureza. 

(1803-1882) Ralph Waldo Emerson 
Deixou muitos escritos sobre a natureza, sempre 
enfatizando a notável perfeição do ajuste entre 

essa e os seres humanos. 

(1822-1903) Frederick Law Olmsted 

Defendeu uma compreensão da paisagem a partir 
de perspectivas ecológicas e estéticas. Ele foi 

bem-sucedido introduzindo suas ideias em prática 
e projetou, entre outros, o Central Park em Nova 

York. 

(1850-1928) Ebenezer Howard 

Defendeu a Cidade Jardim, onde procurava unir a 
qualidade de vida das cidades com a naturalidade 
do campo, buscando os atributos benéficos para 
essa relação, ambientais, sociais e econômicos. 

(1854 -1932) Patrick Geddes 

Propôs um método de pesquisa regional 
fundamentada nos atributos da trilogia lugar-

trabalho-população, estreitando os laços entre 
ação humana e meio ambiente. Preocupado 

sempre com a perda da qualidade ambiental e os 
efeitos da Revolução Industrial. Considerado 

como precursor da educação ambiental. 

(1879 - 1975) Benton Mac-Kaye 
Articulou as ligações conceituais entre o 

planejamento regional e ecologia. 

(1895 - 1983) Buckminster Fuller 

Pesquisou, projetou e deixou muitos escritos que 
visavam melhorar a qualidade de vida para todos, 

por meio da utilização de menos recursos e 
primando a eficiência das habitações e 

transportes. 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Ndubisi (2014) e Ryn e Cowan (1996). 
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As vertentes do planejamento ecológico apresentadas possuem muitas 

concordâncias entre si, principalmente relativas à interdependência dos aspectos 

ambientais e sociais e à busca pela tão desejada qualidade de vida. Ainda no século 

XX, o movimento ambiental deixou muitos legados com Bill Mollison e David Holmgren 

e suas abordagens sobre permacultura, agregando princípios de conservação 

ambiental, justiça social e economia viável (RYN; COWAN, 1996).  

No entanto, o modo de como estamos nos apropriando do espaço urbano tem 

gerado um resultado de mundo insustentável. Os recursos naturais, tanto os 

renováveis quanto os não renováveis, estão sendo rapidamente consumidos, 

principalmente neste último século, estão sendo gastos e não repostos ou sofrem com 

o alto grau de poluição. Ryan e Cowan (1996) apontam três estratégias para lidar com 

essa perda do capital natural: a conservação, a regeneração e a ética ambiental. A 

conservação consiste em minimizar a utilização de forma indevida dos recursos, 

incluindo as medidas de reciclagem e reaproveitamento, mas ela sozinha não leva à 

sustentabilidade, pois permanece o déficit dos recursos naturais. A regeneração 

engloba a conservação e vai além, pois ela não somente procura preservar e proteger, 

como também reparar o que foi degradado, visando a restauração do fluxo, da 

produtividade biológica e dos ecossistemas. E a ética ambiental é um processo de 

compromisso constante de convivência e de valores, a fim de que sejam mantidos os 

recursos naturais, gastando sempre de forma consciente e investindo na regeneração 

(RYAN; COWAN, 1996). 

Diante desse discurso, o desenvolvimento regenerativo é o desejado para 

nossas cidades para a geração de impactos positivos a partir da convivência do 

ambiente natural e o ambiente construído. As intervenções sob a perspectiva do 

desenvolvimento regenerativo devem promover a transformação das cidades, 

tornando-as mais resilientes, capazes de superar as situações adversas e regenerar 

o ambiente, entendendo que o ser humano faz parte dele, assim como melhorar as 

questões sociais. 

Nos anos de 1980 o termo ‘regeneração’ aparece nas obras e Robert Rodale, 

um jornalista americano que defendia a agricultura regenerativa, que consistia em 

regenerar o solo e aumentar sua biodiversidade (RYAN; COWAN, 1996). Porém foi 

com John Tillman Lyle, professor de arquitetura da paisagem, que o termo 

‘regenerativo’ foi introduzido nos estudos de outros sistemas além da agricultura, 

como o desenvolvimento das cidades, de forma interdisciplinar e agregando a 
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agricultura, o projeto ambiental, as engenharias e a ciência. Ele absorveu os conceitos 

já utilizados por Rodale e fortaleceu esse conhecimento em suas obras, das quais 

merece destaque Regenerative Design for Sustainable Development, de 1994, onde 

ele articula o design regenerativo com o desenvolvimento sustentável (CAL POLY 

POMONA, 2019).  

O principal ponto de partida de Lyle foi o modo de construção de nossas 

cidades, baseado na exploração e promovendo a degeneração dos sistemas 

fornecedores de energia, materiais e outros serviços, sugerindo um modo diferente, 

regenerativo, onde são incorporados serviços, tais como a produção de energia limpa, 

o tratamento de água e a reciclagem, dentre outros (HES; PLESSIS, 2015).  

Em 1995 foi fundada a Regenesis, uma empresa que reúne educadores das 

áreas de permacultura e planejamento ecológico envolvidos na pesquisa e prática do 

desenvolvimento regenerativo (REGENESIS, 2019). Mang e Reed (2012) somam aos 

aspectos biofísicos a ação socioecológica da regeneração, entendendo que, para 

evoluir, os seres humanos precisam compreender o complexo funcionamento dos 

sistemas naturais e agir de forma harmônica com eles, entendendo também o conjunto 

das dinâmicas culturais, sociais e políticas específicas de cada lugar. Eles trazem um 

conceito de desenvolvimento regenerativo como um processo pelo qual os 

agrupamentos humanos se realinham com os sistemas ecológicos, coevoluindo com 

a natureza e considerando-se a identidade ecológica de cada local. Porém, mesmo 

defendendo o desenvolvimento de forma sistêmica, o fator social ainda aparece de 

forma muito tímida nesse conceito apresentado.  

É consenso que precisamos rapidamente mudar o modo como nos 

relacionamos com o planeta para garantirmos o acesso de todos aos recursos naturais 

no futuro, mas levantamos aqui a questão de que precisamos garantir também na 

atualidade o acesso de todos a esses recursos, incluindo o direito à uma cidade mais 

justa e com qualidade de vida. A mitigação das desigualdades socioambientais pode 

contribuir com o desenvolvimento regenerativo, principalmente a partir do ponto em 

que diminuindo o grau das vulnerabilidades relacionadas à falta de infraestrutura e à 

má distribuição dos investimentos, pode também produzir efeitos positivos na cidade. 

Esse pensamento foi uma grande marca da Declaração de Cocoyoc, 

produzida no México em 1974, que tratou acerca da necessidade de diminuir a 

distância entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, com base na sobrevivência 

das gerações presentes e não apenas das futuras. Hes e Plessis (2015, p. 15) citam 
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que esta declaração, mesmo décadas depois, continua relevante, pois delineou a 

base central das discussões acerca do desenvolvimento pautado na melhor 

distribuição dos recursos entre os países, com a finalidade de alcançar uma melhor 

qualidade de vida e preservação dos recursos naturais, incluindo temas como 

proteção ambiental e redistribuição dos recursos econômicos e sociais.  

Nesse sentido, entende-se que uma mudança de paradigma está a caminho, 

o tema ainda é bastante novo e abrangente e requer muitas pesquisas para 

corroborarem com o desenvolvimento regenerativo. Faz-se necessário que todos 

assumam um compromisso de modificar o padrão de desenvolvimento atual das 

cidades. 

 

2.1.2 Conformação do ambiente construído: relações entre seres humanos, 
natureza e cidade 
 

Nesta pesquisa, as relações entre os seres humanos e seu habitat são 

elaboradas a partir do pensamento sistêmico, que parte do entendimento do todo, 

incluindo o ser humano como parte integrante da natureza e não como detentor de 

todo o poder, de acordo com Mascarenhas (2008) um pensamento inverso à visão 

mecanicista de mundo do século XVII, que exacerbou esse distanciamento entre os 

seres humanos e a natureza.  

Ndubisi (2014) afirma que é difícil encontrar um ambiente que não seja afetado 

por seres humanos direta ou indiretamente, assim como Santos (2014) afirmou que 

qualquer lugar do planeta está sendo atingido de forma direta ou indireta pelas forças 

da humanidade. Dias (2002, p. 9) faz uma bela relação do homem enquanto ser 

natural afirmando que “nosso corpo é um empréstimo da Terra [...] Quando morremos, 

devolvemos todos os componentes materiais à Terra e fechamos o ciclo. Começando 

tudo de novo.”. 

A construção social faz parte da natureza, onde as pessoas interagem com 

outros elementos também naturais. Essa interação possui diferentes níveis de 

intensidade, gerando desde ambientes com pouca influência humana até os 

aglomerados urbanos (NDUBISI, 2014).  

Reexaminar a relação entre natureza e cidade é essencial para tornar 

obsoletos os pensamentos de exploração do meio ambiente sem pensar nos impactos 

e no desenvolvimento das cidades pautados no crescimento a todo custo, 
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independentemente das consequências. As intervenções na cidade devem ser 

baseadas no que é melhor para a coletividade, melhor para o meio ambiente e, 

consequentemente, melhor para todos que o habitam.  

Por meio das ações humanas as cidades vão se transformando, mas, ao 

mesmo em tempo que existe uma conformação do ambiente construído, também 

somos produto desses lugares (WATERMAN, 2010), e são essas transformações e 

seus reflexos que representam o desenvolvimento urbano. Para o desenvolvimento 

das cidades, são apresentadas algumas opções de caminhos a serem percorridos, o 

desenvolvimento deve acontecer mantendo-se a saúde dos ecossistemas e 

comunidades. Para que nossa conexão com a natureza seja realmente 

reestabelecida, é necessário menos desigualdades socioambientais.  

A ação humana é atuante em todo processo de desenvolvimento, e os novos 

empreendimentos e atividades que surgem delineiam novas configurações e usos 

para nossas cidades. Essa atuação ocorre sob diversos aspectos: técnico, social, 

ambiental, econômico e político, e deve ser usada em prol da promoção da qualidade 

de vida urbana, prerrogativa que está de acordo com os anseios sociais e ambientais 

do último século, mas ainda encontra resistência, principalmente em relação aos 

aspectos econômicos e políticos.  

 Os efeitos do desenvolvimento nos centros urbanos estão relacionados 

diretamente ao uso e parcelamento do solo e, consequentemente, com a expansão 

urbana. Ndubisi (2014, p. 3) afirma que a expansão urbana, quando promove a 

conversão de uso da terra de forma discricionária, pode resultar em carência de 

infraestrutura, consumo demasiado dos recursos naturais, poluição e diminuição da 

qualidade de vida. Gomes (2010) descreve o espaço urbano como um produto social 

que resulta de inúmeras ações. 

Enquanto alguns grupos sociais e setores da cidade possuem toda a 
infraestrutura necessária, outros carecem de moradias, saneamento básico, 
segurança, transporte coletivo, coleta de lixo etc. A contradição é evidente 
entre o modo de vida urbano e a qualidade do ambiente. (GOMES, 2010, p. 
96). 

É notório que enquanto alguns são detentores de grandes glebas de terra sem 

utilização, promovendo vazios urbanos, muitos se aglomeram em favelas ou 

loteamentos clandestinos. Essa desigualdade de acesso às infraestruturas da cidade 

acelera ainda mais o processo de degradação, pois enquanto poucos têm o básico, 
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outros são privados desses direitos e muitos vivem marginalizados e sem o mínimo 

de oportunidades e saneamento. Quando o espaço urbano se desenvolve distribuindo 

desigualmente suas infraestruturas e também os rejeitos dos processos produtivos, 

ocorre a materialização da desigualdade socioambiental (GOMES, 2010). 

Esse é um dos motivos pelos quais a cidade precisa ser planejada e ter uma 

boa gestão, os instrumentos de política urbana são indispensáveis nesse processo de 

organização e luta pelo direito à cidade. Cavallazzi e Fauth (2018) ressaltam o poder 

da tutela urbana-ambiental sob a perspectiva da eficácia social da norma jurídica, 

defendendo que as construções normativas têm o poder de intervir no ambiente 

construído na busca de efeitos positivos, no entanto, a gestão e a correta aplicação 

dessas normas são essenciais para mitigação dos impactos na cidade. 

 

2.2 VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL  
 

Analisando a partir da etimologia os elementos que constituem o termo 

‘vulnerabilidade’, verificamos a junção de dois vocábulos em latim vulnerare, que 

significa ferir, lesar, prejudicar, e bilis que significa “suscetível a” (CARMO; GUIZARDI, 

2018). Resgatando o significado da origem da palavra e trazendo para nosso contexto, 

teremos o conceito de vulnerabilidade como condição inerente àquilo ou àquele que 

necessita de ajuda, pois está suscetível ou exposto ao risco, está em potencial ato de 

se prejudicar. O conceito de vulnerabilidade socioambiental está relacionado 

diretamente à questão urbana, ou seja, quem são e onde estão os suscetíveis a serem 

prejudicados nas cidades. 

O conceito de vulnerabilidade, formulado nos anos de 1930 pelo grupo de 

pesquisa do psicólogo americano Lois Barclay Murphy, que definiu o termo como 

“susceptibilidade à deterioração de funcionamento diante de estresse” (YUNES; 

SZYMANSKI, 2001, p. 28), foi relacionado, na época, ao desenvolvimento infantil, mas 

sua perspectiva é completamente cabível no desenvolvimento urbano, absorvendo 

inclusive as complexas interações que eles estudaram entre vulnerabilidade, forças 

individuais, ambiente e suporte social, enquanto processos de formação dos 

diferentes graus de vulnerabilidade. 

A coexistência de grupos populacionais mais pobres no mesmo espaço físico 

em áreas de risco ou de degradação ambiental é frequente, e Firpo et al. (2009, p. 

2.696) evidenciam que o conceito de vulnerabilidade socioambiental “[...] está 
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associado a uma exposição diferenciada frente aos riscos, e designa a maior 

susceptibilidade de certos grupos populacionais preverem, enfrentarem ou sofrerem 

as consequências decorrentes de algum tipo particular de perigo.”. A vulnerabilidade 

socioambiental, dessa forma, está relacionada diretamente a fatores não apenas 

sociais e ambientais, mas também econômicos. A definição de vulnerabilidade 

socioambiental utilizada nesta pesquisa é coerente com Alves (2006), que aponta o 

seguinte: 

Para fins metodológicos e analíticos, a vulnerabilidade socioambiental está 
sendo definida como a coexistência ou sobreposição espacial entre grupos 
populacionais muito pobres e com alta privação (vulnerabilidade social) e 
áreas de risco ou degradação ambiental (vulnerabilidade ambiental). Neste 
sentido, é justamente a combinação destas duas dimensões que está sendo 
considerada uma situação de vulnerabilidade socioambiental. (ALVES, 2006, 
p. 44). 

No mesmo sentido, Mendes (2013, p. 45) afirma que a identificação dos 

espaços de vulnerabilidade socioambiental acontece: “[...] ao sobrepor as áreas de 

fragilidade ambiental, ou seja, mais susceptíveis a riscos, com as áreas ocupadas por 

população menos favorecidos econômica e socialmente.”. 

As variadas dimensões dentro da cidade e que produzem o grau de 

vulnerabilidade são o ponto de partida para compreendermos o importante papel dos 

instrumentos de política urbana para mitigação das desigualdades e para uma melhor 

distribuição dos investimentos. Partindo-se da premissa de que o ser humano integra 

o ambiente e faz parte do todo, que é a natureza, o termo vulnerabilidade 

socioambiental abrange todo o contexto de degradação e exposição ao risco que torna 

o ambiente e aqueles que o habitam vulneráveis. Acselrad (2010) aponta que esta 

ressignificação da questão ambiental nas cidades denuncia a distribuição desigual dos 

benefícios e impactos urbanos.  

Nesse ponto, é necessário deixar claro que vulnerabilidade, impacto 

ambiental e riscos são conceitos que se relacionam entre si. De acordo com Aquino, 

Paletta e Almeida (2017), nos lugares onde estão identificados os riscos, ou uma 

ameaça para a humanidade e o meio ambiente, existe um impacto e também um grau 

de vulnerabilidade. Ou seja, os impactos na cidade aumentam ainda mais as 

desigualdades socioambientais que, por sua vez, intensificam as vulnerabilidades. 

Nesse sentido, Mendes (2013) aponta que o risco é a potencialidade de 

materialização de um dano à população, enquanto que a vulnerabilidade é a 
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capacidade de resposta, dependendo das condições que contribuem para a 

susceptibilidade ao risco. Quando melhor for a capacidade de resposta aos danos, 

menores serão as vulnerabilidades.  

Podemos citar aqui o exemplo de Balneário Camboriú, que em 1980 possuía, 

de acordo com o censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), 21.854 habitantes, quintuplicando sua população em 30 anos, passando a ter, 

em 2010, 108.089 habitantes, desconsiderando a população flutuante na temporada 

de verão, estimada pela da Prefeitura Municipal da cidade em aproximadamente um 

milhão de turistas e veranistas (IBGE, 2021a). Ainda segundo dados do IBGE, a 

densidade demográfica na cidade deu um salto de 436,4 para 2.309,7 hab./km²; e a 

população estimada para 2021 é de 149.227 habitantes (IBGE, 2021a). Esses índices 

são visíveis também na malha urbana, de acordo com as imagens apresentadas na 

Figura 4.  

 

Figura 4 - Imagens de Balneário Camboriú na década de 1960 e 2018 

   

Fonte: Rosa (2015). 

A cidade cresceu sob uma perspectiva de desenvolvimento econômico, mas 

para isso pagou um preço: o impacto ambiental e os riscos que ameaçam hoje os 

seres humanos e o meio ambiente (DACOL, 2013). A atuação do mercado imobiliário 

foi o grande propulsor desse crescimento de Balneário Camboriú, e a consequência 

disso foi o aumento da desigualdade socioambiental, pois enquanto a cidade possui 

um dos metros quadrados mais caros do país, com imóveis luxuosos, a sua periferia 

cresce em assentamentos precários.  

Esses dois tipos de cidade, a legal e a marginalizada, acabam por degradar o 

meio ambiente, uma por se beneficiar das mazelas e lacunas da lei, e a outra por 

possuir privações de infraestruturas essenciais, como no caso do saneamento urbano. 



57 

 

Os novos empreendimentos precisam adotar medidas para mitigar e compensar os 

seus impactos e elas precisam ser compensatórias, aplicadas para atingir os 

impactados e gerar efeitos positivos. As áreas com privação de infraestrutura urbana 

e também impactadas por esses empreendimentos, ao receberem as medidas 

compensatórias, começam a ser incluídas nos benefícios da cidade. Está aqui um 

efeito positivo que se defende na urbanização: a distribuição dos investimentos, sejam 

eles de ordem pública ou privada, que devem contribuir para a construção coletiva da 

qualidade de vida. 

A produção da cidade é organizada a partir do Plano Diretor, assim como da 

sua interpretação e aplicação, e quando as cidades se transformam em polos de 

desigualdade, o controle do Estado não está sendo eficaz. As forças motoras desse 

complexo desenvolvimento: governança, inciativa privada e sociedade civil, precisam 

trabalhar em conjunto para a regeneração das cidades e não podem deixar que esse 

processo seja atropelado pelas urgências criadas nas aprovações dos projetos. 

[...] o Estado, ao produzir suas estratégias de controle do território, tem sido 
pautado a partir de uma temporalidade da urgência típica da lógica do 
mercado, e esta, por sua vez, produz reflexos concretos na espacialidade do 
tecido urbano que tende a eliminar aspectos fundamentais de uma cidade. 
(CAVALLAZZI; FAUTH, 2018, p. 55). 

Esses impactos que geram passivos ambientais e intensificam a desigualdade 

aos acessos às infraestruturas da cidade estão relacionados ao aumento da 

vulnerabilidade socioambiental, e toda vez que se concentram as atividades 

portadoras de riscos em áreas ocupadas por populações carentes, ocorre a 

intensificação dessa desigualdade (ACSELRAD, 2015). As próprias cidades, em sua 

história, para atraírem mais investimentos, acabam oferecendo vantagens mais 

competitivas, como vantagens fundiárias e fiscais, além de flexibilizarem a legislação 

urbana e ambiental, emitindo, muitas vezes, licenças ambientais pouco criteriosas. 

Acselrad ainda acrescenta que:  

 [...] a competição passa a se dar também pela oferta de espaços a poluir, 
assim como, por extensão, de áreas de fronteira com povos tradicionais e 
comunidades camponesas a expropriar, e áreas urbanas a gentrificar - pela 
remoção de moradores de baixa renda de modo a valorizar solo e imóveis 
urbanos - e, consequentemente, de grupos sociais a vulnerabilizar. 
(ACSELRAD, 2015, p. 62). 

Nas cidades, a desigualdade socioambiental também pode ser acentuada 

pela própria lei de zoneamento, quando algumas zonas são destinadas à degradação, 
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sacrificadas em detrimento de outras, como no caso da instalação de lixões, 

construção de cemitérios e instalação de presídios. Outros espaços, em contrapartida, 

são valorizados e recebem grandes investimentos, sendo intensificada, segundo 

Acselrad (2015), a remoção de pessoas mais carentes dessas áreas de interesse dos 

grandes projetos urbanísticos.  

Esse jogo estabelecido de oferta de locais para impactar ambientalmente 

acaba afetando, via de regra, os grupos sociais mais despossuídos e vulneráveis. 

Mais uma vez reforça-se que as vulnerabilidades ambiental e social não podem ser 

analisadas separadamente. Acselrad (2015) cita como exemplo as pequenas cidades 

da Ásia e da África, que recebem os rejeitos eletrônicos, produtos da obsolescência 

programada das mercadorias, enquanto há o enriquecimento da indústria. Nessas 

cidades a vulnerabilidade socioambiental é estimulada e consequência dos problemas 

sociais e econômicos preexistentes. 

Nesse cenário de privações ambientais e sociais, as lutas pela mitigação das 

desigualdades são fortalecidas, pois incorporam também as justificativas ambientais 

para legitimar suas reivindicações. Acselrad (2010) denomina esse processo de 

“ambientalização das lutas sociais”, quando novos princípios ambientais são 

acrescentados a velhos fenômenos sociais e também contribuem para ratificar a 

proteção ao meio ambiente. Os diversos atores da sociedade ambientalizam seus 

discursos para os validarem perante a coletividade. A ambientalização das lutas 

sociais é uma ação legítima e natural, afinal a vulnerabilidade ambiental precisa ser 

revista, incluindo o fator social e econômico. As lutas sociais precisam sim pensar na 

proteção do meio ambiente, assim como os ambientalistas precisam abranger o fator 

social.  

Para que as desigualdades socioambientais sejam minimizadas, não se pode 

admitir mais os velhos paradigmas desenvolvimentistas que somente pensam a 

cidade como produto para rentabilização de capitais. Alvarez, Carlos e Volochko 

(2018) apontam como horizonte para a vida urbana que o direito à cidade deve estar 

pautado na apropriação social do espaço e na busca pela superação dessas 

desigualdades produzidas historicamente. 

A equidade na distribuição de riquezas e de direitos, como educação, saúde, 

moradia e de poder decisório, é o horizonte para reduzir o grau das vulnerabilidades 

e alcançar a resiliência da cidade como um todo. Em setembro de 2001, na cidade de 

Niterói, aconteceu o Colóquio Internacional sobre Justiça Ambiental, Trabalho e 
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Cidadania, no qual foi debatida a preocupante dimensão ambiental das desigualdades 

econômicas e sociais existentes, e a partir do qual foi criada a Rede Brasileira de 

Justiça Ambiental, a qual relata o seguinte em seu manifesto: 

Os grupos sociais de menor renda, em geral, são os que têm menor acesso 
ao ar puro, à água potável, ao saneamento básico e à segurança fundiária. 
As dinâmicas econômicas geram um processo de exclusão territorial e social, 
que nas cidades leva a periferização de grande massa de trabalhadores e no 
campo, por falta de expectativa em obter melhores condições de vida, leva 
ao êxodo para os grandes centros urbanos. (BRASIL, 2001b). 

A justiça ambiental é designada por um conjunto de fatores que buscam 

diminuir as sociedades desiguais que destinam a maior carga dos danos ambientais 

às populações marginalizadas e vulneráveis. Daros (2018) explica que a justiça 

ambiental é munida pela reação dos movimentos sociais contra a imposição 

desproporcional dos riscos ambientais às populações de baixa renda. A questão é 

lógica, não serão transferidos os custos ambientais para os mais vulneráveis que se 

estará garantido os recursos para as populações futuras. Acselrad (2010) afirma que 

uma articulação digna entre as lutas presentes e os direitos futuros, precisa entender 

que deve cessar a degradação sobre o ambiente de todos, e para isso é necessário 

começar protegendo os mais fracos, aqueles que estão segregados a ter menos 

acesso aos recursos ambientais.  

Essa cidade, que se pretende melhor para todos, deve ser munida de justiça 

ambiental, de acordo com Firpo et al. (2009), pois, quando há essa justiça, o grau de 

vulnerabilidade é reduzido. 

 

2.2.1 Interações entre vulnerabilidades, ações humanas e políticas públicas 
 

O ser humano sempre foi um agente transformador do ambiente, pois, como 

parte integrante da natureza, sempre interagiu com ela. No entanto, antes da 

Revolução Industrial podemos dizer que essas intervenções antrópicas eram mais 

isoladas e em pequena escala, o que se modificou drasticamente com o advento do 

sistema fabril de produção, acelerando as transformações ambientais provocadas 

pelo homem (BURSZTYN; PERSEGONA, 2008).  

Dentre as atividades humanas que contribuem para as vulnerabilidades na 

cidade podemos citar os impactos provenientes da geração de energia, a produção 

agropecuária, a utilização de recursos naturais, os acidentes decorrentes de 
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atividades econômicas e a desigualdade de rendas. As causas da degradação são 

consequências, na maioria das vezes, do crescimento populacional, da falta de 

infraestrutura para a habitação, das ocupações desordenadas e da especulação 

imobiliária. O processo de degradação nas cidades pode proporcionar catástrofes, 

como enchentes e deslizamentos, aumentando ainda mais o grau de vulnerabilidade 

e os vulneráveis. 

A ocorrência de eventos como deslizamentos, assoreamento, inundações e 
erosão ocorrem naturalmente há milhões de anos, mas a ação humana 
intensifica e acelera esses eventos. Suas consequências estão cada vez mais 
colocando populações humanas em risco em virtude da ocupação 
desordenada de encostas, margens de rios e outros locais vulneráveis. 
(AQUINO; PALETTA; ALMEIDA, 2017, p. 88). 

Áreas de proteção permanente e outros instrumentos foram criados por meio 

de leis com o intuito de minimizar os impactos na natureza, inclusive no meio urbano, 

no entanto, a falta de acesso à moradia digna e os problemas econômicos incentivam 

a ocupação irregular dessas áreas protegidas. Essas mesmas leis e instrumentos 

acabam validando a depredação da natureza em benefício da especulação imobiliária, 

gerando um grande propulsor da vulnerabilidade ambiental: a cidade como produto. 

As prioridades são invertidas, o objetivo de transformar áreas carentes, onde o grau 

de vulnerabilidade é alto, fica em segundo plano, o que prevalece é tornar áreas já 

dotadas de infraestrutura ainda mais valorizadas, intensificando ainda mais a 

desigualdade socioambiental. Essa desigualdade aumenta a exposição ao risco e 

fomenta a incapacidade de todo o sistema urbano de adaptação ao meio. 

Muitas são as organizações sociais que surgiram em benefício da 

conservação do planeta e da mitigação das desigualdades, por meio de movimentos 

relacionados à questão ambiental e social, no entanto, permanece extremamente forte 

a influência inversa, exercida por grupos que possuem interesses econômicos e que 

influenciam decisões políticas relevantes sobre esses temas. Na contramão dessa 

tendência individualista, está o direito da coletividade e a necessidade de discutir 

esses problemas de forma integrada e sistêmica, pois a qualidade de vida dos seres 

humanos depende da subsistência do meio no qual eles estão inseridos, portanto, a 

interface entre ciência e política é imprescindível (AQUINO; PALETTA; ALMEIDA, 

2017). 
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A gestão pública deve promover medidas visando diminuir o grau de 

vulnerabilidade e de exposição ao risco, para isso é necessário se considerar 

pesquisas, proposições técnicas e práticas científicas. Aquino, Paletta e Almeida 

(2017) acrescentam que o poder político que negligenciar esse assunto está aceitando 

colocar a vida de pessoas em risco.  

Os conflitos ambientais existem e fazem parte da história. Vivemos em 

cidades capitalistas nas quais os recursos naturais são absorvidos e, muitas vezes, 

mal utilizados, possuímos um problema de todos, no entanto, poucos querem abrir 

mão de seus benefícios em prol da coletividade, mesmo isso sendo um preceito 

constitucinal. O desenvolvimento tem produzido poluição, congestionamentos, 

desastres, e a questão é como continuar desenvolvendo a partir de ações que 

produzam efeitos positivos nas cidades, que consigam regenerar, de certa forma, a 

situação atual.  

O reflexo dos problemas urbanos é sentido por todos, mas os riscos são 

diferenciados e desigualmente distribuídos, visto que existem diferentes graus de 

vulnerabilidade nos diversos grupos sociais. Quando tratamos do problema de 

mobilidade urbana, por exemplo, são os mais pobres que moram longe do serviço e 

dependem de longas viagens de transporte público. Assim como os riscos, os 

investimentos na cidade também não são distribuídos em prol da função social, as 

prioridades geralmente são outras. Nesse sentido, respalda Colosso:  

Em nossa perspectiva, a questão fundamental dessa economia política 
espacial centrada no empresarialismo diz respeito às prioridades na alocação 
de recursos, que se deslocam das necessidades sociais para os ditames de 
agentes econômicos descompromissados com a expansão do direito à 
cidade. Essa distorção de prioridades, cuja resultante é a ampliação das 
desigualdades socioespaciais, permite um crescimento urbano regressivo, 
com ônus diversos para a cidade enquanto obra civilizatória. [...] Aí está a 
definição mesma do espaço urbano como negócio numa cidade do 
capitalismo periférico, ainda muito marcado pelas relações de 
patrimonialismo e negação da cidadania. (COLOSSO, 2019, p. 289). 

Ao evidenciar a desigualdade distributiva dos investimentos na cidade, abre-

se espaço para a percepção e a denúncia de que o ambiente de certos sujeitos sociais 

prevaleça sobre o de outros, fazendo surgir os conflitos (ACSERALD, 2010, p. 109). 

Logo, a identificação das vulnerabilidades na cidade deve ir além da sua 

espacialização, pois é preciso indicar e caracterizar os indivíduos sob risco: os 

vulneráveis. No Relatório do Desenvolvimento Humano de 2014, cujo tema foi reduzir 
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as vulnerabilidades e reforçar a resiliência, foi realizada uma leitura sobre quem são 

os vulneráveis, tornando o conceito menos abstrato e mais factual. 

A maioria das pessoas no mundo inteiro é vulnerável, em maior ou menor 
grau, a choques - catástrofes naturais, crises financeiras, conflitos armados -
, bem como a transformações sociais, econômicas e ambientais a longo 
prazo. As debilidades econômicas estão a minar o Contrato Social até nas 
sociedades industrializadas mais avançadas, e nenhum país ficará imune aos 
efeitos a longo prazo das alterações climáticas. Contudo, algumas pessoas 
são muito mais vulneráveis do que outras. [...] As pessoas em situação de 
pobreza e privação extremas integram o núcleo dos mais vulneráveis. 
(PNUD, 2014, p. 3). 

O maior desafio é criar um ambiente dentro da cidade que proporcione aos 

mais vulneráveis a possibilidade de desenvolvimento humano, diminuindo suas 

privações e distribuindo melhor os recursos. É preciso haver uma regulação, a procura 

por uma proporção na distribuição dos direitos e deveres na esfera urbana que 

promova convivência harmoniosa em que as ações humanas estejam em favor da 

natureza a qual todos pertencem. Quando os conflitos ambientais urbanos não são 

moderados ou regulados, eles podem gerar a insustentabilidade das cidades, desse 

modo, o tratamento destes conflitos na esfera política deve ser visto, segundo 

Acselrad (2015), como o caminho para a democratização das cidades e o 

enfrentamento para diminuir a vulnerabilização. A regulação, nesse sentido, aparece 

como articulação das estruturas econômicas e sociais em busca de um convívio 

harmônico com o meio ambiente. Acselrad (2010) descreve o perigo de tratarmos o 

meio ambiente como simples oportunidade de negócio, em que termos como 

‘ecologia’ e ‘sustentabilidade’ podem ser apenas um atrativo para novos 

investimentos. 

Alfonsin (2008, p. 25) ressalta que “[...] a dinâmica capitalista de produção das 

cidades é marcada pela desigualdade, não apenas econômica, mas também social e 

jurídica.”. Deve-se acrescentar aqui também a desigualdade ambiental. A lógica em 

que a cidade é produzida a partir da especulação imobiliária gera uma concentração 

de investimentos e recursos em determinadas áreas, em detrimento de outras, o que 

contribui para um desenvolvimento desigual do espaço urbano. O que se deve é usar 

da própria dinâmica imobiliária para gerar benefícios para toda a cidade, 

desmistificando o caráter especulativo e proporcionando uma ajuda mútua entre 

empreendedores e vulneráveis nas futuras intervenções. 
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Locatelli, Borges e Reberte (2016, p. 35) consideram que boa parte da 

degradação ambiental está vinculada à localização da miséria e pobreza nas cidades, 

“[...] uma vez que esses locais são alijados de recursos do Estado, o qual não 

consegue garantir um mínimo de dignidade, tanto social quanto ambiental.”. Nesse 

contexto, torna-se muito óbvio a necessidade de integração dos aspectos sociais e 

ambientais.  

Esses lugares ficam às margens da própria lei. Alfonsin (2008) descreve que 

nas cidades brasileiras apenas uma pequena parcela dos cidadãos possui uma 

matrícula no Cartório de Registro de Imóveis, dessa forma, apenas uma parte da 

cidade é produzida regularmente, e o preço do lote legalizado, dotado de infraestrutura 

e equipamentos, é uma mercadoria que não está acessível para a maioria da 

população.  

A moradia regular passou a ser comercializada a um mercado cada vez mais 
restrito e elitizado, articulando o sistema jurídico (propriedade) e o sistema 
econômico (capital) em um modelo de cidade para poucos. Enquanto isso, 
obedecendo à lógica legítima da necessidade (a necessidade de morar) e 
buscando um espaço de exercício para o direito de moradia, os pobres da 
cidade (sem propriedade e sem capital) passaram a sustentar um mercado 
imobiliário irregular, com características de sub-mercado, com regras 
próprias, marcado pela insegurança da posse e em franca expansão no país. 
(ALFONSIN, 2008, p. 26). 

Em abril de 2019 ocorreu o desabamento de prédios na Muzema, uma 

comunidade carente da Zona Oeste do Rio de Janeiro (Figura 5), e a Prefeitura 

Municipal do Rio de Janeiro (RIO DE JANEIRO, 2019), por meio de uma nota de 

esclarecimento, informou que a comunidade da Muzema cresceu na ilegalidade e que 

os prédios que desabaram eram irregulares e estavam com as obras interditadas. De 

acordo com o mapa de risco, todo o loteamento clandestino está localizado em área 

classificada como de alto e médio risco de deslizamento e ainda está inserido em Área 

de Proteção Ambiental (APA). O caso citado exemplifica a realidade e a condição de 

moradia de muitos brasileiros: vulneráveis socialmente, vulneráveis economicamente 

e vulneráveis ambientalmente.  
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Figura 5 - Loteamento clandestino na comunidade de Muzema no Rio de Janeiro 

 
Fonte: acervo de Hudson Pontes (abr. 2019). 

Em 2021 ocorreu outro desastre no Rio de Janeiro, agora na comunidade do 

Rio das Pedras, onde outro prédio desabou, construído também na ilegalidade. 

Segundo o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de 

Janeiro (CREA-RJ), Luiz Cosenza, em entrevista noticiada pela CNN, são registrados 

em média 3,5 mil construções irregulares por ano só no Rio de Janeiro (JANONE, 

2021). Esse problema, social e urbano, repete-se em muitas cidades brasileiras.  

Existe um déficit de oferta habitacional regular e, em contrapartida, crescem 

as favelas e loteamentos irregulares. Nesse sentido, na relação entre a esfera jurídica 

e a produção urbana, Alfonsin (2008) descreve dois cenários de possibilidades, um 

onde prevalece o princípio da função social da propriedade e o outro onde prevalece 

o princípio da propriedade privada liberal: 

Lidando com um bem com as características do solo urbano, portanto, há dois 
cenários de possibilidades para o poder público municipal, no desenho local 
de sua política urbana: (i) a primeira possibilidade é de uma política urbana 
potente, com reais possibilidades de interferência pública na definição do 
conteúdo concreto e no exercício do direito de propriedade imobiliária pelos 
seus titulares, cenário que depende diretamente de um reconhecimento 
constitucional do princípio da função social da propriedade como capaz de 
produzir efeitos jurídicos concretos nas cidades (ii) a segunda possibilidade é 
um direito de propriedade liberal, com estatuto fortalecido pelo direito privado, 
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e com pouca força jurídica reconhecida pelas leis nacionais e pela 
jurisprudência ao princípio da função social da propriedade, caso em que o 
poder público municipal fica refém dos proprietários privados de terra. 
(ALFONSIN, 2008, p. 26). 

Qual a cidade que queremos? Essa em que a habitação continua não sendo 

direito de todos, onde as pessoas moram de forma ilegal e tornam-se cada vez mais 

vulneráveis, ou aquela na qual os diretos à cidade são distribuídos de forma mais 

justa? O segundo cenário reproduz também uma cidade mais segura e com qualidade 

de vida.  

A legislação brasileira, seguindo a direção apontada pela Constituição Federal 

de 1988, estabeleceu o Estatuto da Cidade, tornando-se legal o princípio da função 

social da cidade. E são os instrumentos apontados em nossas leis que podem 

trabalhar para a construção desse cenário onde os impactos são minimizados e 

compensados com intervenções de efeito positivo na dinâmica urbana. Esses marcos 

jurídicos são aprofundados no título sobre a legislação urbanística e acenam como 

uma das oportunidades de redução desse tipo de desigualdade no solo brasileiro.  

Para que essas políticas públicas sejam efetivamente aplicadas, é necessário 

que a cidade e seus problemas sejam compreendidos de forma sistêmica, com a 

produção de um diagnóstico socioambiental. Esse diagnóstico vai nortear as tomadas 

de decisões para uma cidade menos desigual, portanto, ele é crucial para entender 

as especificidades e vulnerabilidades de cada cidade. Como instrumento técnico e 

multidisciplinar, ele deve revelar a realidade do lugar, considerando, segundo Martins 

(2004), as interações entre os aspectos sociais, econômicos, ambientais e culturais.  

Um mapeamento na cidade das zonas que carecem de mais investimentos 

para melhorar a qualidade ambiental e atingir uma consequente melhoria da qualidade 

de vida, é essencial para um planejamento urbano baseado na função social da 

propriedade.  

É a partir do diagnóstico socioambiental e do seu mapeamento que serão 

identificadas as prioridades de investimento, apoiando as decisões técnicas e 

políticas. Esse documento técnico é defendido por Locatelli, Borges e Reberte (2016) 

como base para a regularização fundiária pautada no meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. Desse modo, esse documento também será essencial para determinar as 

prioridades de investimentos na mitigação das desigualdades socioambientais, 

identificando as áreas urbanas que necessitam de infraestrutura urbana, melhorando 

as condições habitacionais.  
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O ambiente ecologicamente equilibrado é um direito constitucional, descrito 

no art. 225 da CF como um “[...] bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-

lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” (BRASIL, 1988). Para 

Nascimento (2016, p. 3), os fundamentos desse artigo “[...] ligam-se à proteção da 

vida e da saúde, salvaguardando a dignidade da pessoa humana e visando a 

funcionalização ecológica da vida social.”. 

Nesse sentido, o diagnóstico socioambiental está relacionado diretamente 

com transparecer quem são os vulneráveis, o que é vulnerável e o porquê, na busca 

do direito a uma sadia qualidade de vida. É por meio dele que os municípios serão 

mais assertivos no planejamento urbano, passando a ter parâmetros técnicos para 

dispor das prioridades rumo a uma cidade mais justa e acessível a todos. 

 

2.2.2 Definição das vulnerabilidades na cidade 
 

Esta pesquisa não tem como propósito discutir sobre o universo das 

vulnerabilidades nas cidades, nem desenvolver um diagnóstico socioambiental, pois 

esses estudos são de natureza multidisciplinar e para tal necessitam ir além das 

discussões da arquitetura e urbanismo. Aqui é defendida a importância deles e a 

necessidade que todas as cidades têm de possuir esse diagnóstico atualizado. De 

posse desse documento, o planejamento e a gestão urbana tornam-se mais assertivos 

e podem nortear, por exemplo, como e onde os recursos da iniciativa privada, a partir 

das medidas compensatórias do EIV, devem ser aplicados para minimizar as 

desigualdades socioambientais.  

A cidade, tal como está hoje, apresenta-se drasticamente dividida pelos 

estratos sociais e condições de moradia: zonas de alta renda com infraestrutura 

adequada e zonas degradadas e desequipadas de infraestruturas (MOSER, 1998). 

Cabe ao Estado aliviar essas desigualdades, seja por meio de intervenções diretas ou 

regulamentação. Se a lei em prol da função social da propriedade e da cidade existe, 

cabe-nos a discussão de como a tornar eficaz. 

Portanto, vale repensar as vulnerabilidades descritas e elencadas neste 

referencial teórico, entendendo como vulnerabilidade a exposição ao risco, a 

incapacidade de reação e a dificuldade de adaptação diante da materialidade do risco 

(MOSER, 1998). Dentre elas, pode-se citar: a exposição ao risco dos grupos mais 
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pobres; a exposição ao risco, aos desastres naturais e à poluição; a privação de 

moradia; a privação de saúde; a privação de educação; a privação de saneamento 

básico; a privação de áreas de lazer e equipamentos sociais e culturais; e a 

possibilidade de sofrer com enchentes, deslizamentos e com um transporte público 

ineficiente. 

Nesse âmbito, cabe-nos identificar duas dimensões: a socioeconômica, para 

entender quem são os mais vulneráveis; e a demográfica, para apontar onde estão 

localizados os mais vulneráveis e quais as condições do contexto urbano onde eles 

estão inseridos. 

Vulnerabilidades socioambientais são recorrentes nas cidades. Existe uma 

correlação entre a espacialização da vulnerabilidade social e ambiental (FIRPO et al., 

2009). As comunidades mais pobres e com maiores privações estão localizadas em 

áreas de risco (sujeitas a enchentes e desmoronamentos), ou de degradação 

ambiental (poluídas e sem infraestrutura), contribuindo assim para intensificar ainda 

mais esse panorama de degradação (CARDOSO, 2020). Essa situação deve ser a 

base para a elaboração de políticas públicas voltadas à mitigação das desigualdades 

ao acesso às infraestruturas urbanas. 

No Brasil, o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) foi desenvolvido pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), na busca por compreender a 

realidade social do Brasil. Construído a partir de indicadores do Atlas do 

Desenvolvimento Humano (ADH), o IVS ele “procura dar destaque a diferentes 

situações indicativas de exclusão e vulnerabilidade social no território brasileiro, numa 

perspectiva que vai além da identificação da pobreza entendida apenas como 

insuficiência de recursos monetários.” (COSTA; MARGUTI, 2015, p. 12). As 

vulnerabilidades sociais estão relacionadas com outros fatores, dentre os quais está 

incluída a falta de infraestrutura urbana.  

Desse modo, a vulnerabilidade não é um atributo da pobreza, ela está 

relacionada à privação ou insuficiência de alguns ativos que deveriam estar à 

disposição do cidadão. Esta relação entre vulnerabilidade e propriedade de ativos é 

descrito por Moser conforme segue: 

Analisar a vulnerabilidade envolve identificar não apenas a ameaça, mas 
também a 'resiliência', ou capacidade de resposta, na exploração de 
oportunidades e na resistência ou recuperação dos efeitos negativos de um 
ambiente em mudança. Os meios de resistência são os bens e direitos que 
os indivíduos, famílias ou comunidades podem se mobilizar e administrar em 
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face das adversidades. A vulnerabilidade é, portanto, intimamente ligada à 
propriedade de ativos. Quanto mais ativos as pessoas têm, menos 
vulneráveis elas são, e o quanto maior a privação dos bens das pessoas, 
maior sua insegurança. (MOSER, 1998, p. 24). 

Esses ativos são apontados sob a forma de indicadores no IVS, os quais são 

agrupados em três dimensões: infraestrutura urbana, capital humano e renda e 

trabalho.  

Os três subíndices que o compõem – i) infraestrutura urbana; ii) capital 
humano; e iii) renda e trabalho – representam três grandes conjuntos de 
ativos, cuja posse ou privação determina as condições de bem-estar das 
populações nas sociedades contemporâneas. [...] O subíndice que contempla 
a vulnerabilidade de infraestrutura urbana procura refletir as condições de 
acesso aos serviços de saneamento básico e de mobilidade urbana, dois 
aspectos relacionados ao lugar de domicílio das pessoas e que impactam 
significativamente seu bem-estar. (COSTA; MARGUTI, 2015, p. 12). 

Portanto, existem vários aspectos que potencializam as vulnerabilidades na 

cidade, podendo-se citar como exemplos: a baixa escolaridade ou o analfabetismo; a 

pouca especialização para as vagas ofertadas de emprego; os baixos salários; a falta 

de segurança; a falta de equipamentos urbanos e comunitários; e a ausência de 

serviços públicos básicos. A dimensão ou subíndice relacionado à infraestrutura 

urbana corresponde ao universo tratado nesta pesquisa. 

 

2.2.3 Relação entre vulnerabilidade, desigualdade socioambiental e qualidade 
de vida 
 

Um país rico, mas que possui muita disparidade entre os mais ricos e os mais 

pobres, nem sempre será o melhor lugar para se viver (BAUMAN, 2015). Algumas 

máximas do século passado, como a busca exacerbada pelo crescimento econômico, 

na crença de que essa seria a única maneira de resolver os problemas urbanos, 

precisam ser deixadas para trás.  

A desigualdade socioambiental produz a fragmentação da cidade, dividindo 

ricos de pobres, condomínios fechados de conjuntos com habitações improvisadas 

em bairros com infraestrutura inadequada. A fragmentação é apontada por Cavallazzi 

e Fauth (2018) como uma das características das cidades atuais e eles relacionam 

esse processo com o direito à cidade:  
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A fragmentação como lógica pós-moderna propicia a estruturação das 
políticas de planejamento e de urbanismo que ocasionam o agravamento do 
espaço dos vulneráveis na cidade, em detrimento do eixo de direitos sociais 
fundamentais já consolidados e garantidos até como rol dos Direitos 
Humanos. A escala da fragmentação alcança da mesma forma o âmbito 
jurídico e perpassa às questões urbanas, abarcando as questões sociais, 
ambientais e culturais. (CAVALLAZZI; FAUTH, 2018, p. 53). 

 

Muitos índices foram criados na tentativa de demonstrar em dados o que pode 

ou não contribuir para a tão desejada melhoria da qualidade de vida, a fim de aferir 

questões que englobam o desenvolvimento humano e o bem-estar dos cidadãos. 

Estes índices surgem em contraponto aos já existentes, que demonstravam apenas 

as questões econômicas. Assim como o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), 

citamos aqui outros exemplos: o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o Índice 

de Gini, o Índice de Felicidade Interna Bruta (FIB), o Better Life Index e o Índice de 

Bem-Estar Urbano (IBEU). 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2021) adota 

o IDH como uma medida para analisar, ao longo do tempo, três dimensões básicas 

do desenvolvimento: renda, educação e saúde. De acordo com a PNUD (2021), o IDH 

foi criado por Mahbud ul Haq, com colaboração do economista indiano Amartya Sen, 

ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1998, em contrapartida aos rankings 

mundiais que levavam em conta apenas o Produto Interno Bruto (PIB), ou seja, que 

contabilizavam apenas os fatores econômicos.  

Em 2017, na Suécia, o PNUD lançou o Relatório do Desenvolvimento Humano 

(RDH) de 2016, com uma mudança de perspectiva e admitindo a importância da 

análise de outros índices (PNUD, 2016). Um dos índices que mede a distribuição de 

renda das populações é o índice de Gini, um importante instrumento matemático 

utilizado para mensurar a desigualdade social e que também está presente nas séries 

estatísticas do IBGE. Ele foi desenvolvido em 1912 pelo matemático italiano Conrado 

Gini, com o objetivo de mensurar a desigualdade social por meio de uma escala que 

vai de 0 a 1, onde 0 seria a inexistência da desigualdade e 1 a desigualdade máxima 

(PENA, 2019). Assim, os locais que possuírem o índice mais próximo de zero, são 

aqueles menos desiguais.  

O IDH não leva em consideração os índices de desigualdade. De acordo com 

o RDH (PNUD, 2016), isso é um dos seus pontos fracos, pois não levando em conta 

o fator da desigualdade, o IDH de um país pode apresentar uma alta, mas dentre a 

sua população pode existir pessoas vivendo em um estado inaceitável de alta 
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privação. Diante disso, no RDH começa a ser considerado o Índice de 

Desenvolvimento Humano Ajustado à Desigualdade, incluindo-se o coeficiente de 

Gini: IDHAD. De acordo com os dados apresentados, em 2018 o Brasil ficou em 79° 

no IDH, com um índice de 0,759, passando para a posição 84º no último relatório de 

2020. Esse índice é considerado alto e coloca o Brasil entre os países que possuem 

um grau de Desenvolvimento Humano elevado. No entanto, quando analisado o Índice 

de Gini, em 2018 o Brasil, recebeu o título de 9º país mais desigual do mundo, quase 

no final da lista de 142 países que possuem o dado, conforme ilustrado no Gráfico 1.  

 

Gráfico 1 - Países com maior desigualdade de renda de acordo com o Índice de Gini 

  
Fonte: elaborada pela autora a partir do PNUD (2020). 

Com o IDH ajustado à desigualdade social (IDHAD), o Brasil perde 20 

posições no ranking, conforme o RDH de 2020, o que é um indício de que quando um 

país é considerado rico, nem sempre suas riquezas estão bem distribuídas, pois em 

muitos casos estão acumuladas nas mãos de poucos.  

Bauman (2015, p. 43) trata acerca de um pensamento do economista John 

Maynard Keynes, apontando que “[...] ainda esperava chegar o inevitável dia em que 

a sociedade poderia se concentrar nos fins (felicidade e bem-estar, por exemplo) e 

não nos meios (crescimento econômico e busca individual do lucro), como até então.”. 

Afinal, os meios, quando traçados a partir da geração de vantagens e benefícios 

individuais, impulsionando o crescimento a todo custo, não têm produzido cidades 

com mais qualidade de vida, visto que os exemplos nos mostram o contrário.  
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Observar o que vem dando certo em alguns lugares pode nos trazer 

indicações do que precisamos fazer para alcançar uma cidade melhor. A desigualdade 

de renda é aferida pelo índice de Gini, mas outras desigualdades também contribuem 

com a condição de qualidade de vida e bem-estar dos cidadãos. 

Segundo Pires (2010), o Butão, um país localizado ao sul da China, tornou-se 

referência nas políticas públicas em busca do bem-estar social criando o Índice de 

Felicidade Interna Bruta (FIB) ou Gross National Happiness (GNH), em 1972. De 

acordo com o FIB, o desenvolvimento é medido a partir da garantia dos direitos sociais 

na cidade, “[...] o índice não mede – obviamente – demonstrações de alegria ou breves 

momentos de felicidade. Mas afere a satisfação das pessoas calcada nas condições 

de vida oferecidas pelo Estado.” (PIRES, 2010, n.p). Cozer (2006) aponta que a 

filosofia da FIB é baseada nas necessidades humanas seguindo quatro diretrizes 

centrais: o desenvolvimento econômico sustentável, a preservação da cultura, a 

conservação do meio ambiente e a boa governança.  

Outro exemplo foi o índice criado pela Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD), formada por 34 países-membros, o Better Life 

Index, uma ferramenta interativa que permite comparar o desempenho a partir de 

quesitos dos países-membros e outros países parceiros. O índice foi criado em 2017 

e possui onze quesitos essenciais: moradia, renda, empregos, comunidade, 

educação, meio ambiente, engajamento cívico, saúde, satisfação pessoal, segurança 

e vida/trabalho; que podem ser analisados com o mesmo peso de importância, ou 

podem ser manipulados de acordo com a importância de cada quesito para a 

pesquisa. Dentre os 40 países que possuem esse índice de bem-estar, o Brasil está 

em 35º, mas se manipularmos colocando em evidência o quesito moradia, que inclui 

o indicador de infraestrutura básica, o Brasil cai uma posição, demonstrando o peso 

dessa privação (OECD, 2021). 

A Tabela 1 foi construída tomando como base o Índice para uma Vida Melhor 

com o quesito moradia e infraestrutura urbana em evidência, e nele foram elencados 

os 6 países dentre os 40 pesquisados que possuem o mais alto índice de bem-estar 

da população: Noruega, Austrália, Islândia, Canadá, Dinamarca e Suíça; e os 6 países 

com os menores índices: Brasil, Grécia, Turquia, Colômbia, México e África do Sul. 

Ao lado foram indicados o IDH, o Índice de Gini, e o IDHAD e essa relação demonstrou 

que os países considerados como não sendo os melhores para se viver também 

apresentam os índices de Gini mais altos, ou sejam, são considerados mais desiguais. 
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Esses dados corroboram para comprovar argumento que um lugar mais igualitário 

produz melhor qualidade de vida e, desse modo, todos os atores se beneficiam.  

 

Tabela 1 - Comparativo dos Índices Better Life, IDH, GINI e IDHAD 

RANKING - BETTER LIFE 
INDEX - OECD (40 PAÍSES) 

RANKING IDH  

(189 PAÍSES) 

IDH 

(2019) 

ÍNDICE DE GINI 
(2018) 

IDHAD (2019) 

01 Noruega 1 0,957 0,275 0,899 

02 Austrália 8 0,944 0,325 0,867 

03 Islândia 4 0,949 0,256 0,894 

04 Canadá 16 0,929 0,340 0,848 

05 Dinamarca 10 0,940 0,282 0,883 

06 Suíça 2 0,955 0,325 0,889 

35 Grécia 32 0,888 0,360 0,791 

36 Brasil 84 0,765 0,543 0,570 

37 Turquia 54 0,820 0,419 0,683 

38 Colômbia 83 0,767 0,508 0,595 

39 México 74 0,779 0,434 0,613 

40 África do Sul 114 0,709 0,630 0,468 

 
Fonte: elaborado pela autora a partir do OECD (2021) e PNUD (2018; 2020). 

O Brasil, como já descrito, foi considerado, de acordo com o seu índice de 

Gini, o 9° país mais desigual do mundo entre 153 países, e ocupa a 36° posição no 

Índice para uma Vida Melhor, entre os 40 países (IBGE, 2019b). O IBGE também 

utiliza o coeficiente de Gini para medir a desigualdade em território nacional. O último 

relatório do IBGE divulgado foi o de 2019, evidenciando que Santa Catarina é o estado 
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onde a desigualdade de renda é a menor do país, com índice de Gini de 0,422, no 

entanto, ainda está muito alto, quando comparado aos países que possuem uma 

melhor distribuição de renda, como a Noruega (0,275), a Islândia (0,256) e a 

Dinamarca (0,282) (IBGE, 2019b) . 

O Índice de Bem-Estar Urbano (IBEU) mensura o nível das condições urbanas 

necessárias para se viver nas cidades, utilizando indicadores organizados por cinco 

dimensões urbanas: mobilidade, condições ambientais, condições habitacionais, 

atendimento de serviços coletivos e infraestrutura urbana. A última publicação foi 

baseada no senso de 2010, onde foram comparadas as 15 principais metrópoles do 

país: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Porto 

Alegre, Campinas, Grande Vitória, Goiânia, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém e 

Manaus. O IBEU varia entre zero e um, sendo que quanto mais próximo de um, melhor 

é o bem-estar urbano; e quanto mais próximo de zero, pior é o bem-estar urbano 

(RIBEIRO; RIBEIRO, 2013). No Quadro 4 é indicada a posição de Florianópolis em 

relação às demais metrópoles quanto ao bem-estar urbano. 

 

Quadro 4 - Índice do Bem-Estar Urbano: dimensões, indicadores e posição de 
Florianópolis 

DIMENSÕES URBANAS INDICADORES 
POSIÇÃO DE 

FLORIANÓPOLIS 

D1 - Mobilidade - Deslocamento casa-trabalho. 1ª 

D2 - Condições Ambientais 

- Arborização no entorno dos domicílios; 

- Esgoto a céu aberto no entorno dos domicílios; 

- Lixo acumulado no entorno dos domicílios. 

7ª 

D 3 - Condições habitacionais 

- Aglomerado subnormal; 

- Densidade domiciliar; 

- Densidade morador/banheiro; 

- Material das paredes dos domicílios. 

1ª 

D 4 - Atendimento de serviços 
coletivos 

- Atendimento adequado de água; 

- Atendimento adequado de esgoto; 

- Atendimento adequado de energia; 

- Coleta adequada de lixo. 

11ª 

D 5 - Infraestrutura Urbana 

- Iluminação pública; 

- Pavimentação; 

- Calçada, meio-fio/guia; 

- Bueiro ou boca de lobo; 

- Rampa para cadeirantes; 

- Identificação do logradouro. 

7ª 

TODAS AS DIMENSÕES - Incluindo todas as dimensões 2ª 

Fonte: elaborado pela autora a partir dos dados de Ribeiro e Ribeiro (2013). 
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A capital catarinense apresentou os piores índices relacionados às condições 

ambientais, atendimento de serviços coletivos e infraestrutura urbana. O bem-estar 

da população é, em sua essência, um quesito subjetivo, no entanto, os índices 

apontados como exemplo se relacionam diretamente com essa busca por uma cidade 

melhor para todos. 

Raworth (2017) afirma que as perspectivas sobre a desigualdade têm 

mudado, principalmente na última década, pois seus efeitos sistêmicos nas questões 

sociais, políticas, econômicas e ambientais estão cada vez mais evidentes. Ela cita os 

estudos de Richard Wilkinson e Kate Pickett, que durante 30 anos analisaram uma 

série de países e no seu livro, intitulado The Spirit Level, descrevem evidências de 

que os problemas vivenciados pela sociedade não estão relacionados à sua riqueza, 

mas em como esta riqueza está distribuída. Os estudos apontam que em cidades 

onde há uma maior desigualdade social os resultados são ruins para todos, inclusive 

para as classes mais altas, pois os efeitos da injustiça social prejudicam toda a 

sociedade. “Sociedades mais iguais, sejam elas ricas ou pobres, acabam sendo mais 

saudáveis e felizes.” (RAWORTH, 2017, p. 150). 

Buscando relacionar os fenômenos das vulnerabilidades nas cidades, 

desigualdades e qualidades de vidas, Raworth (2017) aponta que os níveis mais altos 

de desigualdade desencadeiam o uso indiscriminado dos recursos naturais, além de 

alimentar uma competição onde tudo vale para o desenvolvimento econômico. Esse 

desenvolvimento que promove desigualdade socioambiental e degradação ecológica, 

não é mais tolerável e está ameaçando não somente o meio ambiente, mas a própria 

humanidade. 

Que as vulnerabilidades socioambientais precisam ser reduzidas é um fato 

que vem sendo intensamente discutido como contraponto à cidade produzida 

principalmente a partir da Revolução Industrial, quando a urbanização se intensificou. 

Para Cavallazzi e Fauth (2018), essa relação gerou um caráter reflexivo da Pós-

Modernidade, que demandou novas formas de pensar, principalmente em relação à 

poluição gerada pela urbanização, ao uso indiscriminado dos recursos naturais e à 

necessidade de regulamentação. 

As vulnerabilidades na cidade são resultantes de diversos fatores, sendo que 

alguns estão relacionados direta ou indiretamente com as ações humanas, desde os 

processos da própria natureza relacionados à mudança climática, até os processos 

das atividades antrópicas, incluindo a gestão pública. O desenvolvimento urbano que 
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prioriza interesses individuais e coloca-os à frente dos interesses coletivos, contribui 

para que os fatores sociais e ambientais sejam deixados de lado, intensificando ainda 

mais as desigualdades. O desenvolvimento precisa promover políticas urbanas 

distributivas para, então, melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos.  

 

2.2.4 A pandemia de 2020 evidencia e aumenta mais ainda as desigualdades 
  

Em dezembro de 2019, em Wuhan, na China, foi identificado o SARS-CoV-2, 

um novo patógeno, provocador a doença conhecida por COVID-19, que apresenta um 

espectro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros graves que podem 

levar o indivíduo à morte. Esse vírus se propagou rapidamente pelo mundo, vindo a 

ser declarada, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a situação como uma 

pandemia, no dia 11 de março de 2020.  

No início da pandemia, por não existir um tratamento ou uma vacina aprovada 

para esse novo vírus, foram adotadas algumas formas não farmacológicas para 

mitigar a sua propagação. A OMS recomendou medidas pautadas no distanciamento 

ou isolamento social, desinfecção de ambientes, além do uso individual de máscaras, 

higienização das mãos e utilização de álcool gel. As evidências mostraram que as 

medidas não farmacológicas são eficazes no controle da transmissão do COVID-19, 

diminuindo a transmissão da doença e o número de casos graves, reduzindo, dessa 

forma, o impacto causado no sistema de saúde (GARCIA et al., 2020, p. 3).  

Em dezembro de 2020 as vacinas começam a ser aprovadas e aplicadas no 

mundo. No Brasil, a vacinação iniciou em 17 de janeiro de 2021, na cidade de São 

Paulo, no entanto, o processo de aprovação das vacinas no País, aliado à morosidade 

nas negociações pela compra, desencadearam uma imunização lenta no primeiro 

semestre. A Organização Mundial da Saúde afirmou que “[...] não são as vacinas que 

vão parar a pandemia, é a vacinação. Devemos garantir o acesso justo e equitativo 

às vacinas e garantir que todos os países as recebam e possam distribuí-las para 

proteger seu povo, começando pelos mais vulneráveis.” (OMS, 2021). 

A preocupação em proteger os mais vulneráveis parte do fato de que não é 

somente a doença que vem ameaçando vidas, pois para esses a crise avulta as 

desigualdades pré-existentes e ameaça os meios de subsistência, a saúde e a 

educação. No relatório de Cooperação para o Desenvolvimento de 2020 da OECD, a 

desigualdade é relacionada às diferentes realidades no enfrentamento da pandemia, 
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e à dificuldade de amenizar os efeitos socioeconômicos sobre os meios de 

subsistência, principalmente dos grupos mais vulneráveis (OEDC, 2020). 

No Brasil, a situação foi agravada em razão da deficiência no sistema de 

saúde pública, pois, segundo Santos et al. (2020), foram poucos os investimentos 

nesse setor, prevalecendo o favorecimento do sistema privado de saúde, ficando 

descobertos os segmentos populacionais mais carentes.  

No início, como evidenciado, a inexistência de um tratamento conhecido para 

a infecção por SARS-CoV-2, ou de uma vacina, tornou o distanciamento físico (social) 

a principal estratégia para proteger a população, na tentativa de se evitar um colapso 

do sistema de atenção à saúde. Entretanto, alguns segmentos sociais sofrem as 

consequências do isolamento de uma forma ainda mais problemática, seja por seu 

impacto sobre a saúde mental, pelo aprofundamento de violências ou devido à 

impossibilidade de um efetivo distanciamento. É o caso dos trabalhadores dos setores 

considerados essenciais, mas também da população de rua, das pessoas em situação 

de cárcere, dos indígenas, dos moradores de favelas, das pessoas com deficiências 

diversas e das pessoas em situação de extrema pobreza (SANTOS et al., 2020, p. 1). 

Tais disparidades socioambientais foram evidenciadas e potencializadas pela 

pandemia, a começar na população mais vulnerável, que possui acesso restrito ao 

tratamento de saúde. Mas as desigualdades não estão somente nesse setor, pois ficar 

em isolamento social significa não poder trabalhar, não ter o que comer, não ter água 

nas torneiras e não ter produtos para higiene e limpeza. No Brasil, o saneamento 

básico não está disponível para todos nas cidades; segundo dados do Panorama 

Brasil do IBGE (2019a), mais de 30 milhões de pessoas não tem acesso ao 

abastecimento de água tratada e 31,7% da população não possui nenhum tipo de 

esgotamento sanitário. 

O distanciamento social ou o isolamento dos infectados não são medidas 

possível para todos. Acerca disso, Colosso (2020a, n.p) aborda o escancaramento da 

realidade urbana: “As políticas mais sensatas demandam que a população fique em 

casa, mas muitos já se perguntam: qual casa?”. Para aqueles que ainda conseguem 

ter casa nas periferias, as moradias, na maioria das vezes, são compostas por uma 

única saída de ar e comportam muitas pessoas em poucos metros quadrados. Nessa 

realidade, inclusive fazer o home office que vem sendo implementado por muitas 

empresas é impossível para essa parcela da população, pois possuem uma realidade 

incompatível com o trabalho remoto.  
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Durante a pandemia, os espaços públicos também passaram a ser vistos sob 

novas perspectivas, demonstrando o que muitos especialistas já defendiam, eles 

precisam ser multifuncionais, adaptáveis e melhor distribuídos na cidade. As ruas e 

calçadas mais largas promovem mais qualidade de vida, elas precisam ser agradáveis 

para a caminhada a pé e seguras para as bicicletas. Mas esse tipo de infraestrutura 

urbana não está ao alcance de todos e os bairros onde geralmente vive a população 

mais pobre e vulnerável, são os que mais carecem desses espaços e equipamentos. 

 Adaptações nos espaços públicos podem permitir que mercados temporários 

sejam criados ao ar livre, quadras poderiam se transformar em espaços para 

instalação efêmera de centros de saúde comunitários ou distribuição de alimentos, 

além das atividades físicas e de lazer que não precisariam ser podadas, se estes 

espaços estivessem preparados para isso, ajudando no bem-estar de todos. 

A crise da COVID-19 evidenciou várias deficiências dos espaços públicos, 
como a acessibilidade, flexibilidade, desenho, gerenciamento, manutenção, 
conectividade e sua distribuição equitativa pela cidade. Para o futuro, 
precisamos criar uma agenda política compartilhada que reúna planejamento 
urbano, desenvolvimento comunitário, arquitetura, construção sustentável e 
saúde pública. (UN-HABITAT, 2020a, p. 2). 

Nesse cenário de desigualdades, de impactos diferenciados, segundo grupos 

sociais, a redução do financiamento do sistema de saúde brasileiro, somada à má 

administração do dinheiro público destinado à saúde, acaba gerando um total 

descompromisso com a vida da população. É a essa política de desinvestimento, 

desinteresse e descompromisso que se encontra condicionada a vida e a morte, 

afetando diretamente os grupos mais vulneráveis. (SANTOS et al., 2020, p. 2). 

Colosso (2020b, n.p) acentua que a crise de saúde pública com a pandemia 

nos coloca em estado de alerta: “Como a pandemia é um mal invisível e difuso, que 

aplaca a sociedade como um todo - mas obviamente muito mais as camadas 

vulneráveis - a orientação coletiva das ações se sobrepõe necessariamente às 

iniciativas individuais.”. O que não ocorreu em muitos casos, quando interesses 

econômicos e dos mais ricos foram prioridade para o governo. Conceição (2020) 

também afirma que a pandemia não afeta todos os grupos igualmente, citando 

pesquisas de alguns países, como Estados Unidos, Reino Unido e África do Sul, nos 

quais o vírus foi mais mortal entre os desfavorecidos e apontando que também os 

impactos sociais e econômicos costumam atingir os mais pobres com mais força. 
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Além disso, os impactos sociais e econômicos mais amplos das paralisações 
nacionais também costumam atingir os pobres de maneira particularmente 
forte, como na Índia, onde 10 milhões de trabalhadores migrantes tiveram que 
retornar para suas aldeias natais - meio milhão a pé ou de bicicleta - quando 
o bloqueio começou. (CONCEIÇÃO, 2020, p. 67). 

Muitos que têm riqueza e poder estão preservando o status quo, enquanto as 
consequências negativas de suas ações ou omissões recaem mais 
pesadamente sobre os menos capazes de lidar com a situação, exacerbando 
as desigualdades. (CONCEIÇÃO, 2020, p. 70). 

O que se vislumbrou foi uma vulnerabilidade vivenciada por uma coletividade, 

e a necessidade de entendimento de como isso poderia ter sido evitado e de como 

poderá ser evitado no futuro. Nessa situação de crise, a abertura de um diálogo é 

imprescindível e, segundo Colosso (2019) são as crises que podem impulsionar a 

vontade coletiva para mitigação das desigualdades reveladas. A fomentação dessa 

vontade é referida por Conceição (2020), economista que dirige o escritório que 

produziu o Relatório de Desenvolvimento Humano, evidenciando que a resposta à 

pandemia deve ser uma ação global sobre a desigualdade. 

O impacto do COVID-19 no desenvolvimento humano é enorme. Mas, com 
esforço concentrado, muitos desses danos podem ser revertidos. Deve haver 
duas questões em nossas mentes ao considerarmos um mundo pós-COVID-
19. Primeiro, o que podemos fazer para amenizar os impactos da próxima 
crise? E, em segundo lugar, como podemos reduzir os riscos de ocorrência 
de uma pandemia semelhante? A escala da resposta COVID-19 deve 
encorajar a comunidade de cooperação para o desenvolvimento a enfrentar 
velhas e novas desigualdades e prevenir os piores impactos das mudanças 
climáticas. (CONCEIÇÃO, 2020, p. 70). 

Precisamos aprender com a crise e apresentar políticas públicas que 

contribuam para amenizar os impactos de futuros desafios. Uma certeza que temos é 

que muitas medidas que estão sendo tomadas para esse desafio global em prol de 

derrotar a COVID-19 como o próprio isolamento social e novos hábitos de limpeza e 

higiene, não são passíveis para todos. A crise revelada pela pandemia mostra a 

urgência em mitigar desigualdades, o que nos proporciona o momento para colaborar 

com a mudança nas estratégias de desenvolvimento da cidade. 

Em carta-aberta à sociedade, por ocasião das eleições municipais de 2020, 

como projeto de cidades pós-pandemia, o CAU/BR (2020) também fez cintilar esta 

realidade de desigualdades das cidades brasileiras e enalteceu que são os técnicos 

os atores fundamentais para diagnosticar esses problemas e propor planos. Ele 

também reiterou a carta realizada para as eleições de 2018, intitulada Nossas Cidades 
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pedem Socorro, na qual alertavam para o “cenário já instaurado de desigualdades 

territoriais, econômicas e injustiças sociais” (CAU/BR, 2020, p. 2).  

A UN-Habitat (2020b) elencou, em uma nota técnica, algumas características 

das favelas de Maceió que são comuns aos lugares mais vulneráveis durante a 

pandemia e que devem ser consideradas no planejamento urbano para combater as 

desigualdades: 

 

1. Abastecimento de água: a precariedade e frequente interrupção desse 
serviço impede que seus moradores possam higienizar constantemente as 
mãos, roupas, objetos e superfícies; 
2. Esgoto: a ausência de infraestrutura de coleta e destinação de esgoto - um 
possível vetor de transmissão do vírus - e de drenagem é um problema sério 
nesses locais; 
3. Densidade dos assentamentos: a combinação de alta densidade de 
domicílios, malha viária inadequada (caracterizada por becos e ruas estreitas) 
e precariedade habitacional prejudica a ventilação e iluminação natural das 
casas, criando ambientes insalubres; 
4. Coabitação: o compartilhamento de dormitórios em domicílios 
multifamiliares ou ocupados por famílias numerosas dificulta o isolamento ou 
distanciamento físico de pessoas doentes; 
5. Pobreza: a precariedade financeira dos domicílios prejudica a aquisição de 
produtos de higiene essenciais (como água sanitária, sabão, álcool e outros) 
e de alimentos frescos e saudáveis, cruciais para a manutenção da imunidade 
dos moradores, especialmente dos grupos de risco; 
6. Informalidade: trabalhadores sem proteções formais de emprego e renda 
tenderão a seguir com suas atividades de subsistência, situação que 
compromete o isolamento domiciliar coletivo. (UN-HABITAT, 2020b, n.p). 

 

Essas características citadas na nota técnica não são novidades, mas parece 

que estão invisíveis na maioria das vezes para a governança e para a própria 

sociedade. Quando um bairro da cidade, onde moram as pessoas mais abastadas, 

onde as infraestruturas urbanas já existem, recebe mais um parque, mais uma praça 

ou uma ciclovia, isso nos parece normal. E poderia até ser normal, se não existissem 

lugares que possuem muitas privações de infraestrutura urbana e que permanecem 

escondidos e marginalizados, uma situação precisa ser desvendada e transparecida 

para todos. Uma cidade mais igual e com infraestrutura melhor distribuída será mais 

resiliente, será uma cidade melhor para todos. 

É a própria pandemia que está mostrando caminhos para a solução da crise: 

a solidariedade, a distribuição dos recursos e o senso de comunidade que vêm 

salvando os mais vulneráveis.  

As periferias e movimentos sociais, com cooperação de institutos, 
laboratórios e universidades, têm dado exemplos muito importantes sobre 
como rapidamente conseguem montar campanhas de arrecadação para 
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ações prioritárias, produzir materiais de orientação e inciativas, rodízio de 
mães solidárias para cuidado dos filhos que estão em casa, comitês de bairro, 
brigadas de saúde e mesmo hospitais em equipamentos públicos nos 
territórios periféricos, a fim de realizar testes e atendimento. Vem deles 
também planos de emergência para distribuição de água, de kits de higiene, 
congelamento de preços de compra pelo poder público de itens básicos à 
alimentação. Além disso, manutenção de merendas ou repasse dos 
alimentos dessas, ampliação da rede de wi-fi público e aumento do transporte 
coletivo para diminuir aglomeração. (COLOSSO, 2020a, n.p). 

A crise vem para salientar ainda mais que a função social da propriedade e 

da cidade precisa ser priorizada, pois não é legal nem ético utilizar instrumentos da 

política urbana pra benefícios individuais e para aumentar ainda mais as 

desigualdades na cidade.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA:  

ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA

3 

Fonte: Claudione Medeiros (2021). 
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3 LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA: ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 
 

O urbanismo, enquanto ciência que estuda a cidade, é um termo que, se 

comparado à própria cidade, é bastante recente. Sua gênese se dá a partir da crítica 

à cidade industrial, como resposta aos inúmeros problemas urbanos que surgiram 

com o crescimento acelerado e não planejado das cidades no final do século XIX 

(CHOAY, 2007).  

O Brasil, até meados do século XX, ainda era substancialmente agrário, 

somente na virada das décadas de 1960 para 1970 foi que sua população urbana 

ultrapassou a rural. Esses fatos também impulsionam o planejamento urbano.  

 

Gráfico 2 - Relação entre a população urbana e a rural de 1940 a 2015 

 
Fonte: elaborado pela autora a partir de dados do IBGE (2006; 2010). 

Villaça (1999) divide o planejamento urbano no Brasil, em relação à 

elaboração de planos, em 4 fases. A primeira fase ocorreu entre os anos de 1875 e 

1930, com os Planos de Embelezamento, onde as intervenções eram pontuais, quase 

sempre importadas da Europa, como alargamento de vias, erradicação de ocupações 

de baixa renda nas áreas mais centrais e obras de infraestrutura, incluindo o 

ajardinamento de ruas, praças e parques. A segunda fase (1930 a 1965), marcada 

pela consolidação da indústria automobilística, Villaça (1999) denomina de Planos de 

Conjunto, pois a cidade era pensada em sua totalidade, mas não complexidade, e os 

planos eram focados principalmente na infraestrutura viária, interligando novos bairros 
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e promovendo a expansão urbana. A terceira fase, ocorrida entre os anos de 1965 e 

1971, teve os Planos de Desenvolvimento Integrado, que ocorreram de forma 

interdisciplinar e desenvolvidos por técnicos, momento em que os problemas urbanos 

não se limitavam aos problemas de engenharia, eram incluídos também os problemas 

sociais, como a demanda de moradias, por exemplo. O grande problema dessa fase, 

segundo Villaça (1999), foi a implementação dos planos, pois a vontade política nem 

sempre caminhou em conjunto com as decisões técnicas. Na quarta fase (1971 a 

1992) surgem os Planos sem Mapas, cuja principal característica é a sua 

imediatidade, feitos sem diagnósticos extensos, como na fase anterior, e realizados 

pelos próprios técnicos municipais, quase sem mapas. As questões socioeconômicas 

pensadas na terceira fase desaparecem dos planos, mas, na realidade, os problemas 

cada vez mais se intensificaram.  

É certo que essa categorização dos planos de Villaça não aconteceu no 

mesmo lapso temporal em todo o Brasil. Algumas cidades, inclusive, experimentaram 

pouco planejamento urbano até os dias atuais. Continuando o pensamento sobre o 

planejamento urbano, identifica-se mais duas fases vividas até os dias atuais, que não 

serão marcadas apenas pelo tempo, mas por fatos ocorridos na história da legislação 

urbanística nacional. 

Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal (CF/88), cujo Capítulo 

II trata exclusivamente da Política Urbana, inicia-se o que poderíamos denominar 

como “quinta fase”. Nessa, entre as principais características estão: na 

municipalização do planejamento urbano, com a obrigatoriedade dos Planos Diretores 

conforme determinação legal; na função social da propriedade urbana, que agora 

deve ter seu uso e potencial construtivo estabelecidos de acordo com o bem de toda 

a cidade; e na participação social na implementação das políticas públicas (BRASIL, 

1988). 

Para regulamentar e estabelecer diretrizes sobre a política urbana da CF/88, 

foi sancionada a Lei n. 10.257 de 2001, o Estatuto da Cidade. Essa lei estabelece, em 

seu artigo 43, a gestão democrática da cidade, por meio da instituição de conselhos 

constituídos pela gestão pública e sociedade civil; dos debates, audiências e consultas 

públicas; das conferências da cidade; e da iniciativa popular para projetos de lei e 

planos urbanos (BRASIL, 2001a). A referida lei traz ainda em seu texto um compêndio 

de instrumentos para a tão sonhada reforma urbana, rumo a uma cidade com 

oportunidades iguais para todos. 
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O Estatuto da Cidade, em seu artigo 41, estabelece a obrigatoriedade do 

Plano Diretor aos municípios com as seguintes características: que possuam mais de 

vinte mil habitantes; integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 

onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no § 4º do 

art. 182 da Constituição Federal; integrantes de áreas de especial interesse turístico 

ou inseridas na área de influência de empreendimentos que possuam atividades com 

significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional; e aos incluídos no 

cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos 

de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos 

correlatos (BRASIL, 2001a). O primeiro prazo estipulado para que os municípios 

aprovassem seus planos diretores foi de 5 anos, no entanto, novas leis prorrogaram 

esse prazo. 

O Plano Diretor é um importante instrumento da política urbana dos 

municípios, contendo diretrizes e critérios para que a propriedade urbana exerça sua 

função social por meio da aplicação dos instrumentos urbanísticos. Ressalta-se que 

ele deve contar com a participação popular em todas as etapas de sua elaboração e 

revisão. 

Em janeiro de 2003 foi criado o Ministério das Cidades, a partir de uma medida 

provisória que, em maio do mesmo ano, foi convertida na Lei n. 10.683. 

Constituíam áreas de competência do Ministério das Cidades: a) política de 
desenvolvimento urbano; b) políticas setoriais de habitação, saneamento 
ambiental, transporte urbano e trânsito; c) promoção, em articulação com as 
diversas esferas de governo, com o setor privado e organizações não-
governamentais, de ações e programas de urbanização, de habitação, de 
saneamento básico e ambiental, transporte urbano, trânsito e 
desenvolvimento urbano; d) política de subsídio à habitação popular, 
saneamento e transporte urbano; e) planejamento, regulação, normatização 
e gestão da aplicação de recursos em políticas de desenvolvimento urbano, 
urbanização, habitação, saneamento básico e ambiental, transporte urbano e 
trânsito; f) participação na formulação das diretrizes gerais para conservação 
dos sistemas urbanos de água, bem como para a adoção de bacias 
hidrográficas como unidades básicas do planejamento e gestão do 
saneamento. (BRASIL, 2021). 

A partir das competências elencadas, percebe-se a grande importância desse 

ministério para o desenvolvimento das políticas urbanas de forma sistêmica, unindo 

esforços para pensar a cidade como um todo, incluindo habitação, saneamento, 

transporte, trânsito, mobilidade urbana e o auxílio aos Municípios na condução do uso 

e ocupação do solo por meio das Conferências das Cidades. Para Maricato (2007), o 
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Ministério das Cidades recolocava o governo federal na discussão sobre a política 

urbana e o tornava um grande condutor das cidades, tendo sua estrutura baseada em 

solucionar problemas sociais que afligem as cidades brasileiras como a moradia, o 

saneamento e as questões de transporte. Com o intuito de combater as desigualdades 

sociais, a missão do Ministério das Cidades foi assim definida: 

Melhorar as cidades, tornando-as mais humanas, social e economicamente 
justas e ambientalmente sustentáveis, por meio de gestão democrática e 
integração das políticas públicas de planejamento urbano, habitação, 
saneamento, mobilidade urbana, acessibilidade e trânsito de forma articulada 
com os entes federados e a sociedade. (BRASIL, 2021). 

As Conferências das Cidades, realizadas pelos respectivos órgãos colegiados 

e conduzida pelo Ministério das Cidades, constituíram-se como marcos da 

participação popular nas políticas públicas. Elas eram realizadas nos âmbitos 

municipal, estadual e federal. Foram realizadas 5 Conferências das Cidades no nível 

federal, em 2003, 2005, 2007, 2010 e 2013, a marcada para 2017 nunca aconteceu, 

embora muitas cidades realizaram as suas municipais, elegendo delegados para as 

representar.  

A extinção do Ministério das Cidades, com a edição da Lei n. 13.844, em junho 

de 2019, marca uma ruptura com o trabalho até então realizado, e talvez se inicie aí 

a sexta e atual fase do Planejamento Urbano no Brasil. A ruptura na política urbana 

do Brasil, causada pela extinção desse ministério, ameaça inclusive a eficácia do 

Estatuto da Cidade, principalmente em relação à gestão democrática, pois as 

conferências sobre os assuntos urbanos no âmbito nacional eram realizadas por ele.  

 

Figura 6 - Fatos e marcos legais da política urbana no Brasil  

 
Fonte: elaborada pela autora (2021). 
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Com a sua extinção, as funções do antigo Ministério das Cidades foram 

atribuídas ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que hoje possui as seguintes 

competências, de acordo com a mencionada lei: 

 

Art. 29. Constitui área de competência do Ministério do Desenvolvimento 
Regional: 
I - política nacional de desenvolvimento regional; 
II - política nacional de desenvolvimento urbano; 
III - política nacional de proteção e defesa civil; 
IV - política nacional de recursos hídricos; 
V - política nacional de segurança hídrica; 
VI - política nacional de irrigação, observadas as competências do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
VII - política nacional de habitação; 
VIII - política nacional de saneamento; 
IX - política nacional de mobilidade urbana; 
X - formulação e gestão da política nacional de ordenamento territorial; 
XI - estabelecimento de diretrizes e prioridades na aplicação dos recursos dos 
programas de financiamento de que trata a alínea c do inciso I do caput do 
art. 159 da Constituição Federal; 
XII - estabelecimento de normas para o cumprimento dos programas de 
financiamento relativos ao Fundo Constitucional de Financiamento do Norte 
(FNO), ao Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e ao 
Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO); 
XIII - estabelecimento de normas para o cumprimento das programações 
orçamentárias do Fundo de Investimentos da Amazônia (Finam) e do Fundo 
de Investimentos do Nordeste (Finor); 
XIV - estabelecimento de diretrizes e prioridades na aplicação dos recursos 
do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA), do Fundo de 
Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) e do Fundo de Desenvolvimento do 
Centro-Oeste (FDCO); 
XV - estabelecimento de diretrizes e critérios de alocação dos recursos do 
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS); 
XVI - estabelecimento de metas a serem alcançadas nos programas de 
habitação popular, de saneamento básico e de infraestrutura urbana 
realizados com aplicação de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS); 
XVII - estabelecimento de diretrizes e normas relativas à política de subsídio 
à habitação popular, ao saneamento e à mobilidade urbana; 
XVIII - planos, programas, projetos e ações de desenvolvimento regional, 
metropolitano e urbano; 
XIX - planos, programas, projetos e ações de: a) gestão de recursos hídricos; 
b) infraestrutura e garantia da segurança hídrica; c) irrigação; d) proteção e 
defesa civil e de gestão de riscos e desastres; e e) habitação, saneamento, 
mobilidade e serviços urbanos. (BRASIL, 2019). 

 

Fica evidente o grande emaranhado de competências em um superministério, 

deixando como coadjuvante a busca pela mitigação das desigualdades e colocando 

em primeiro plano uma política de desenvolvimento urbano com um questionamento: 

“Em qual pilar tal política é pautada?”. 

Ainda em janeiro de 2019, por meio de uma nota em defesa de uma Política 

Urbana de efetivação do Direito à Cidade, organizações e movimentos sociais, dentre 
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eles o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico – IBDU, a Associação dos Geógrafos 

Brasileiros – AGB e a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo – ANPARQ, protestam contra a extinção do Ministério das 

Cidades: 

 

[...] Além dos avanços institucionais, o Ministério das Cidades criou o também 
recentemente extinto Conselho Nacional das Cidades, garantindo a 
realização de maneira inovadora da gestão democrática das cidades em nível 
federal com a realização de conferências nacionais com a participação da 
iniciativa privada, governos municipais e estaduais e da sociedade civil. 
[...] O desmonte de políticas consolidadas, através da redução de Ministérios, 
além de violar direitos, não garante necessariamente o aumento da eficiência 
na implementação de políticas públicas ou do necessário combate à 
corrupção e desvios de recursos. Muito pelo contrário, a extinção do 
Ministério das Cidades significa um enorme retrocesso na busca pela 
integração das políticas urbanas. (BORGES, 2019, n.p). 

 

Coelho (2018, n.p) aponta que manter o Ministério das Cidades “é de suma 

importância para o desenvolvimento dos nossos municípios, e a sua manutenção 

constitui condição fundamental para tornarmos as nossas cidades inclusivas, seguras, 

resilientes e sustentáveis.”. A questão, nesse caso, não está em termos um bom 

aparato legal, mas na busca do convencimento dos atores envolvidos nas políticas e 

gestão urbana de que nossa legislação precisa ser aplicada com eficácia para que as 

diretrizes gerais sejam alcançadas. 

Esta pesquisa pretende, fazendo uso de um estudo de caso, avaliar se a 

diretriz da função social da propriedade urbana e os direitos coletivos dos cidadãos 

estão sendo observados na implementação do EIV. Portanto neste capítulo são 

examinadas as legislações do direito urbano nacional sobre as políticas públicas em 

prol da função social da cidade. O EIV é apontado como um dos instrumentos do 

Estatuto da Cidade que pode contribuir para a mitigação das desigualdades 

socioambientais. 

 

3.1 NOÇÕES BÁSICAS SOBRE O ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA E A 
FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE URBANA 

 

O Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV) é um importante instrumento 

da política urbana e foi instituído na legislação federal por meio do Estatuto da Cidade, 

sendo regulamentado no âmbito municipal pelo Plano Diretor. Ele vem com o intuito 

de informar previamente à gestão municipal e à sociedade os impactos negativos e 
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as soluções positivas que determinada atividade ou empreendimento no meio urbano 

vão gerar na vizinhança. 

Desse modo, a proposta é utilizar o EIV como instrumento para mitigar as 

desigualdades socioambientais, promovendo um desenvolvimento que contribua com 

a regeneração do meio ambiente, pautado na qualidade de vida, sob o princípio da 

função social da propriedade urbana. Princípio esse que foi já citado na introdução 

deste capítulo e está contido na CF/88, em vigor no Brasil. No Capítulo do Direitos 

Sociais e Coletivos da Carta Magna, no seu artigo 5º, inciso XXIII, é consignada a 

garantia aos brasileiros à igualdade perante a lei, onde se encontra escrito que a 

propriedade atenderá a sua função social. Assim como no inciso III, do artigo 170, 

onde é citada a “função social da propriedade” como um dos princípios gerais da 

atividade econômica no país.  

No Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001a), no parágrafo único do seu artigo 

primeiro, é descrita a sua principal função: “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”. 

Para fazer cumprir a função social da propriedade, foram criados alguns 

instrumentos para auxiliar na sua efetivação. O EIV representa um dos meios para a 

concretização desse princípio. 

 

3.1.1 Origem do instrumento no Brasil 
 

O estudo dos impactos tem origem no Brasil na legislação ambiental, que teve 

a década de 1980 como marco da instituição da gestão ambiental por parte do Poder 

Público, a partir do fortalecimento das manifestações populares e da instituição da Lei 

Federal n. 6.938/81, que constituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, 

determinando a criação do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) que, 

mais tarde, proporia os critérios básicos para a elaboração do Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) e seu respectivo relatório (RIMA). No próprio caderno técnico de 

regulamentação e implementação de instrumentos do Estatuto da Cidade, realizado 

pelo Ministério das Cidades, o EIA é citado como antecedente e inspirador para o novo 

instrumento, o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). 
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No plano nacional, há uma histórica relação de inspiração do EIV no EIA – 
Estudo Prévio de Impacto Ambiental. A questão surgiu pela primeira vez no 

Projeto de Lei original do Estatuto da Cidade - Projeto de Lei do Senado nº 
81 de 1989, do Senador Pompeu de Souza. Cabe destacar que, na ocasião 
da tramitação do PL 181/89, o tema da sustentabilidade foi mais fortemente 
incorporado ao Estatuto da Cidade. Nesse processo, o EIV foi incorporado no 
texto do Estatuto da Cidade na esteira do debate e sugestões dos 
ambientalistas na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e 
Minorias. Ali recebeu contribuições relativas à política ambiental, em grande 
parte oriundas de propostas do Instituto Brasileiro de Administração Municipal 
(IBAM). Foram então incorporados aos instrumentos da política urbana o 
zoneamento ambiental, o estabelecimento de unidades de conservação e a 
realização de estudos prévios de impacto ambiental e de impacto de 
vizinhança. (SCHVARSBERG; MARTINS; KALLAS, 2016, p. 18). 

Então, partindo do ponto em que o EIV tem relação com a gênese do EIA, faz-

se necessário compreender como esses estudos começam a fazer parte da legislação 

nacional. A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano, realizada 

em 1972 em Estocolmo na Suécia, é apontada por Rocco (2006) como o ponto de 

partida para a propagação, principalmente no ocidente, da importância da formulação 

de leis para proteção ambiental. 

No Brasil, a Lei n. 6.803/80 (BRASIL, 1980) introduz a Avaliação de Impacto 

Ambiental (AIA) para empreendimentos em zonas industriais e Sant’Anna (2007) 

indica que essa introdução foi inspirada pela National Environmental Policy Act 

(NEPA), dos Estados Unidos, promulgada em janeiro de 1970. Essa lei, no entanto, 

como é restritiva aos estudos ambientais em zonas industriais consideradas como 

locais críticos de poluição, não poderia ser utilizada em outras zonas, pois ela não 

especifica os parâmetros para o estudo, como podemos ver no corpo da lei: 

 

Art . 10. Caberá aos Governos Estaduais, observado o disposto nesta Lei e 
em outras normas legais em vigor: [...] 
IV - fiscalizar, nas zonas de uso estritamente industrial e predominantemente 
industrial, o cumprimento dos padrões e normas de proteção ambiental; 
V - administrar as zonas industriais de sua responsabilidade direta ou quando 
esta responsabilidade decorrer de convênios com a União. 
[...] § 3º Além dos estudos normalmente exigíveis para o estabelecimento de 
zoneamento urbano, a aprovação das zonas a que se refere o parágrafo 
anterior, será precedida de estudos especiais de alternativas e de avaliações 
de impacto, que permitam estabelecer a confiabilidade da solução a ser 
adotada. (BRASIL, 1980). 

 

No ano seguinte, com a Lei n. 6.938/81, o EIA surge com mais força, tornando-

se um instrumento da política nacional do meio ambiente (BRASIL, 1981). Nesse 

momento, a Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) passou a ser exigida, de acordo 

com o artigo 10, para a “construção, instalação, ampliação e funcionamento de 
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estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados 

efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de 

causar degradação ambiental” (BRASIL, 1981). 

Em 1983, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente foi regulamentada pelo 

Decreto n. 88.351/83, que inclui, em seu artigo 4º, o CONAMA. Em janeiro de 1986, o 

CONAMA, no uso das suas atribuições, por meio da Resolução n. 01/86, estabeleceu 

o conceito de impacto ambiental e relacionou as atividades modificadoras do meio 

ambiente que necessitariam de EIA e seu respectivo RIMA com as conclusões do 

estudo. A referida resolução descreve em seus artigos o que deve constar no EIA, 

incluindo as atividades técnicas e a exigência de equipe multidisciplinar, além de 

incluir outro instrumento da gestão democrática da cidade: a realização de audiência 

pública. 

Outra resolução importante do CONAMA no contexto histórico dos estudos de 

impactos é a n. 09/87, que regulamenta as audiências públicas descritas na 

Resolução n. 01/86, estabelecendo as diretrizes gerais, definindo a finalidade e 

indicando os atores que poderão solicitar a audiência pública. 

É consenso que muitas das características do EIA e seu respectivo relatório 

foram incorporadas no EIV e adaptadas para as necessidades urbanas, tanto de 

desenvolvimento quanto de proteção ambiental (SANT’ANNA, 2207). Como visto 

anteriormente, a inclusão do capítulo da Política de Desenvolvimento Urbano e seus 

instrumentos foi uma conquista de vários atores envolvidos, principalmente dos 

movimentos sociais. Rocco (2006) afirma que a origem do texto do EIV é datada já do 

final da década de setenta, ainda sob o baluarte do regime militar, elaborado pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano (CNDU), sendo finalizado apenas em 

1983, junto aos esforços pelo fim da ditadura e aos movimentos pela reforma urbana. 

Nesse ano, junto com a proposta de emenda à Constituição da época, que desenhava 

as eleições diretamente pelo voto do povo, reivindicação do movimento civil 

denominada “Diretas Já”, foi proposto o Projeto Lei n. 775/83, que descrevia, dentre 

outros assuntos, os objetivos e a promoção do desenvolvimento urbano que, ao longo 

dos anos seguintes, foi referência aos debates que culminaram inserindo o texto sobre 

o tema da política urbana na nova Constituição Federal. 

Diante dos fatos, é possível concordar com a afirmação de Rocco (2006, p. 

29) de que “as questões ecológicas começam a repercutir quase que em paralelo com 

as demandas urbanas.”. Na prática, a proteção ao meio ambiente seria ineficaz se 
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não a conectássemos com o desenvolvimento urbano, principalmente partindo do 

princípio do equilíbrio entre os usos humanos e a manutenção de nosso habitat. 

A ascensão das demandas relacionadas aos temas urbanos ecológicos faz 
aparecerem novos movimentos sociais, que trazem ao universo das 
mobilizações que marcaram a década de 1980 propostas de políticas 
públicas denominadas como ecologia urbana – semelhante ao que mais tarde 
seria batizado como cidades sustentáveis. (ROCCO, 2006, p. 30). 

É no Capítulo do Meio Ambiente, artigo 225, inciso IV, que a CF/88 determina 

que o Poder Público deve exigir, na forma da lei, o EIA. É também no texto legal, como 

visto no Capítulo da Política Urbana, que os artigos 182 e 183 passam para o Poder 

Público Municipal o dever de normatizar e promover as funções sociais da cidade. 

Dessa forma, a CF/88 apresenta as diretrizes mestres, mas que necessitam de 

regulamentações específicas para poderem ser aplicadas. 

Para Maricato (1994), esses artigos representam uma vitória das mobilizações 

sociais dos anos de 1980 e ele também cita a emenda popular elaborada pelo 

Movimento pela Reforma Urbana, que coletou 160.000 assinaturas de eleitores, como 

propulsora dessa conquista. Mas a aplicação imediata da Lei Magna ainda não era 

possível, pois ficou a cargo dos municípios a elaboração dos Panos Diretores, a 

instituição da função social à propriedade urbana ainda estava incompleta. O texto da 

CF abriu precedentes para a criação e fortalecimento da política urbana, assim como 

para a criação de instrumentos legais, como o EIV, em prol de um desenvolvimento 

urbano que fortalecesse a cidadania em busca de uma melhor qualidade de vida para 

todos.  

Para a aplicação dos princípios da política urbana da Carta Constitucional de 

1988, fazia-se necessária uma regulamentação que promovesse os procedimentos, 

resultado que surgiu mais de uma década depois, materializado no Estatuto da 

Cidade.  

Entre a CF 88 e o Estatuto da Cidade, algumas batalhas foram travadas. Em 

1989 houve a primeira, com a promulgação do Projeto de Lei n. 2.191/89, do deputado 

Raul Ferraz, que já era uma adaptação de um projeto anterior à Carta Constitucional, 

que foi apensado mais tarde ao Projeto de Lei n. 5.788/90, do então senador Pompeu 

de Souza, que possuía conteúdo do mesmo tema. Nesse projeto, o EIV, ou 

instrumentos semelhantes, ainda não faziam parte do texto legal. Foi a partir de 

discussões durante o processo acerca do termo sustentabilidade e de sugestões dos 
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ambientalistas na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, 

que o EIV foi incorporado ao texto do futuro Estatuto da Cidade (SCHVARSBERG; 

MARTINS; KALLAS, 2016, p. 18). 

O projeto de lei de 1990, após esse grande lapso temporal e 118 emendas 

propostas e votadas, foi aprovado e transformado na Lei Ordinária n. 10.257/2001, 

denominada Estatuto da Cidade. De acordo com Chamié (2010), houve demora e falta 

de aplicação das leis porque a história da política urbana no Brasil é tendenciosa a 

favorecer o desenvolvimento do setor imobiliário e não o desenvolvimento da cidade 

e a proteção dos bens e interesses coletivos. Para Sant’Anna (2007), a garantia de 

que as cidades sejam locais de convivência saudável para sociedade está nas 

limitações do direito de propriedade, no sentido de garantir o interesse coletivo. 

O Estatuto da Cidade é considerado um marco na legislação urbanística, 

contudo, Maricato (2001) ressalta que muitos dos instrumentos estabelecidos pelo 

estatuto já existiam, no entanto, por conta de interesses dos proprietários imobiliários, 

eles não eram empregados. Esses mesmos interesses ainda fazem parte do universo 

decisório nas cidades, porém, talvez a demonstração de que a função social também 

pode beneficiar os proprietários imobiliários, produzindo cidades mais justas e 

seguras, pode ser o ponto de partida para a união de forças em busca da mitigação 

das desigualdades. 

Esse jogo de poder começa a ser sentido quando, ao aplicar as leis, verifica-

se uma diversidade de forças e interpretações. Nesse ponto a questão, portanto, deixa 

de ser meramente técnica e passa a ser política. A própria lei pode deixar brechas 

para ser burlada e a aplicação dos instrumentos na sua essência para cumprimento 

da função social da propriedade enfrenta dificuldades perante as pressões ou 

assédios do mercado.  

No capítulo II do Estatuto da Cidade são citados alguns instrumentos, dentre 

eles, no inciso VI do artigo 4º está o EIV, que auxilia e comunga com as diretrizes 

gerais fixadas por essa lei, dentre elas, a garantia do direito a cidades sustentáveis, à 

gestão democrática e ao desenvolvimento das funções sociais da cidade. O EIV é 

descrito na seção XII, nos artigos 36 a 38 do Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001a). 

O artigo 36 transfere aos municípios o dever de definir, por meio de legislação, 

quais os empreendimentos ou atividades em área urbana que dependerão do EIV. No 

artigo 37 são descritas as questões mínimas a serem analisadas para contemplar os 

impactos negativos e efeitos positivos quanto à qualidade de vida da população, 
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podendo os municípios formularem outras questões para análise, de acordo com suas 

necessidades, além de avaliarem a necessidade de publicidade dos documentos 

integrantes do estudo. O artigo 38 determina que a exigência do EIV não substitui o 

EIA (BRASIL, 2001a). 

 

Do estudo de impacto de vizinhança 
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 de 
estudo prévio de impacto ambiental (EIA), requerido nos termos da legislação 
ambiental. (BRASIL, 2001a). 

 

O EIV tem como objetivo primário melhorar a qualidade de vida nas cidades, 

a partir do princípio da função social da propriedade urbana, servindo como 

instrumento para prever, minimizar ou impedir os impactos da urbanização, assim 

como para produzir medidas compensatórias com efeitos positivos. Ele surge sobre a 

premissa do equilíbrio nas cidades e a redução das vulnerabilidades.  

O EIV amplia o rol dos empreendimentos e atividades que exigem estudo 

técnico ambiental. Chamié (2010) cita exemplos onde o EIA não é exigido: na maioria 

das instalações de supermercados, shopping centers, grandes edifícios comerciais e 

residenciais, que não estão em áreas de APP. Embora esses empreendimentos não 

sejam elencados como causadores de poluição, eles promovem alterações 

significativas nas condições do meio ambiente urbano e, portanto, o EIV terá papel 

fundamental nesse contexto. 

Em relação ao equilíbrio urbano, Rocco (2006) atribuiu a esse preceito a 

origem da instituição do EIV sob o foco da ecologia urbana, e Sundfeld (2006) reafirma 

que é nas diretrizes gerais do Estatuto da Cidade que está a busca pelo equilíbrio 
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urbano, apontando o que é possível e necessário. Na cidade devem coexistir em 

harmonia as funções de moradia, trabalho, lazer e a preservação do meio ambiente. 

O crescimento não deve ser o principal objetivo, mas sim o equilíbrio.  

O Estatuto da Cidade descreve os princípios básicos para a elaboração do 

EIV, mas a competência para definir e regulamentar o instrumento é delegada aos 

municípios. Desse modo, para sua efetiva implementação, as normas para o uso do 

EIV devem fazer parte do Plano Diretor Municipal. O EIV também pode ser 

regulamentado pelo município por meio de Leis Específicas, Decretos e Portarias. 

 

3.1.2 Precedentes do EIV nas legislações municipais 
 

Após descrever a trajetória de inserção do EIV na legislação brasileira, são 

necessários alguns parênteses, dentre eles, descrever algumas iniciativas municipais 

que já exigiam estudos para implantação de empreendimentos em áreas urbanas, 

mesmo que com outros nomes e mais restritivos. Porto Alegre é considerada, por 

Schvarsberg, Martins e Kallas (2016), como percursora, pois, mesmo antes da CF/88, 

que remetia para aos municípios a competência para legislar sobre a função social da 

propriedade urbana, a cidade já possuía alguns estudos em sua legislação. 

A promulgação da Lei Complementar n. 43, de 1979, instituiu o primeiro Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano de Porto Alegre, que previa o Estudo de 

Viabilidade Urbanística (EVU), no qual os empreendedores que fossem interferir no 

seu entorno, ferindo as relações de vizinhança, deveriam apresentar um estudo em 

processo administrativo, o que veio a ser regulamentado pelo Decreto n. 6.921, 

também de 1979, que, no capítulo referente ao licenciamento para construção na zona 

urbana, descrevia a consulta de viabilidade urbanística. No decreto citado, foram 

elencadas as construções e os usos que necessitavam do estudo, além de justificar 

esse instrumento como um modo de evitar a ocorrência de conflitos com o entorno, 

principalmente relativos ao sistema viário, à segurança e à saúde e de impedir os 

efeitos poluidores de contaminação e degradação do meio ambiente.  

A CF/88 deu legitimidade para que os municípios legislassem sobre a política 

urbana, enquanto ainda se discutiam a aprovação do Estatuto da Cidade. Segundo 

Chamié (2010), na busca de estarem em consonância com as aspirações da gestão 

democrática e de todas as demandas por cidades sustentáveis, outras cidades se 

antecipam e também incluíram estudos em processos de licenciamento. 
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Em 1990, a Lei Orgânica do município de São Paulo cita, em seu artigo 159, o 

Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV) como obrigatório para as obras ou 

equipamentos públicos ou privados que tenham significativa repercussão ambiental 

ou na infraestrutura. Em 1994, o Decreto n. 34.713 regulamentou o RIV, considerando 

como obras ou empreendimentos que produzem impactos ambientais ou na 

infraestrutura os de uso: industrial – com área igual ou superior a 20.000 m²; os de 

uso institucional – com área igual ou superior a 40.000 m²; aqueles destinados a 

serviços/comércio – com área igual ou superior a 60.000 m²; e os residenciais – com 

área igual ou superior a 80.000 m². Sendo esses os únicos parâmetros utilizados. 

No Distrito Federal, a Lei n. 245/92 remetia à prévia autorização legislativa de 

“projetos ou obras que potencialmente possam promover significativas alterações no 

equilíbrio da natureza, nos recursos naturais e no meio ambiente do Distrito Federal.” 

(DISTRITO FEDERAL, 1992). Vindo a Lei n. 1.869/98 atribuir tal competência também 

para o Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal (CONPLAN), 

no entanto, ainda sem uma formulação de um instrumento específico. 

Inspirados nesses exemplos municipais e nos anos de estudos e lutas 

precedentes ao Estatuto da Cidade, o EIV surge como símbolo de vitória de uma 

batalha, mas que possui ainda um grande caminho a ser percorrido para ser utilizado 

plenamente e contribuir com a eficácia das diretrizes gerais do próprio Estatuto. 

Enquanto que os outros instrumentos citados que precedem o EIV estavam pautados 

apenas nos impactos no meio ambiente ou na infraestrutura, ele se difere, pois vem 

com uma grande carga social adicionada. Isso é demonstrado no tópico que trata da 

relação entre as diretrizes gerais do Estatuto da Cidade e o EIV. 

 

3.1.3 Os conceitos que envolvem o EIV e a delimitação da vizinhança ou área 
de influência do impacto 
 

Quando tratamos de assuntos referentes ao EIV, faz-se necessário entender 

alguns conceitos básicos e, dentre eles, os fundamentais são os de impacto e de 

vizinhança. Afinal, entender quais os impactos devem ser analisados nesse estudo e 

qual a área de influência dos impactos é fundamental para a implementação desse 

instrumento.  

Quanto ao conceito de ‘impacto’, ele é utilizado nesse contexto, como um 

substantivo com sentido figurado, podendo ser designado como um “efeito que, por 
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sua força, impede ou acarreta mudanças” (MICHAELIS, 2021), ou aproximando-o ao 

nosso tema, como efeito de uma ação no ambiente urbano. Partimos do pressuposto 

de que qualquer intervenção no meio urbano acaba, de alguma maneira, ocasionando 

um impacto. 

Em relação ao conceito de impacto, é preciso levar em conta que toda e 
qualquer atividade é, em alguma medida, geradora de impacto e que este 
pode ser de naturezas diversas: social, econômico, ambiental, urbanístico 
etc. Para as finalidades do EIV, devem ser considerados os impactos que 
afetam a qualidade de vida da população urbana gerando incomodidade 
significativa. (SCHVARSBERG; MARTINS; KALLAS, 2016, p. 13). 

Nesse sentido, o impacto está relacionado diretamente à qualidade de vida 

urbana. As vulnerabilidades na cidade são intensificadas com os impactos, gerando 

um desconforto, portanto, minimizar o grau das vulnerabilidades é também uma forma 

de gerar uma melhor qualidade de vida. Desse modo, é crucial estudar não apenas 

os impactos, mas também reconhecer os impactados, que, na maioria das vezes, 

transcendem a vizinhança imediata. Os mais impactados são aqueles que já sofrem 

por privações na cidade e que estão há tempos esperando melhores condições de 

moradia, de acesso à infraestrutura e de equipamentos urbanos.  

Portanto, a qual vizinhança estamos nos referindo quando o assunto é EIV? 

Essa vizinhança é descrita nos estudos como a área de influência dos impactos 

relacionados. Quanto a esse termo, vamos primeiramente entender o direito de 

vizinhança que nasce na esfera civil, que, segundo Rodrigues (2002), surge a partir 

da necessidade do legislador de resolver conflitos de interesses entre vizinhos em 

determinado espaço. Desde o Código Civil de 1916 o texto legal já previa alguns 

limites no uso da propriedade individual, principalmente para impedir o seu mau uso 

que viesse a prejudicar outrem, além de deixar claro que a aprovação de qualquer 

construção dependeria dos regulamentos administrativos e de direito dos vizinhos. 

Vejamos os artigos do Código Civil em vigor: 

 

Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer 
cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos 
que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. 
Parágrafo único. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da 
utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as 
edificações em zonas, e os limites ordinários de tolerância dos moradores da 
vizinhança. 
Art. 1.299. O proprietário pode levantar em seu terreno as construções que 
lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos. 
(BRASIL, 2002). 
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Na legislação civil, portanto, o termo ‘vizinhança’ serve para descrever 

conflitos, realmente com o entorno imediato. Santos (1990) afirma que o direito de 

vizinhança está presente há muito tempo na legislação brasileira, no entanto, antes 

servia apenas para defender direitos mais individuais e não os coletivos, como no caso 

dos conflitos de árvores limítrofes, passagens forçadas, águas, limites entre prédios e 

direito de tapagem. Esse entendimento das relações de vizinhança do Código Civil é 

uma imposição de ordem privada, pois refere-se a propriedades particulares, com a 

finalidade de resolver conflitos de natureza civil, que estão sujeitos a alterações de 

entendimento e até à renúncia de optar pelo conflito, por parte dos vizinhos, 

diferentemente de uma obrigação de interesse público, que não admitiria 

descumprimento. 

Na esfera do urbanismo, o direito de vizinhança não pode ser entendido 

apenas como transtornos nos limites do empreendimento, pois os limites devem ir 

além de uma poligonal contígua ou próxima, já que a vizinhança compreende toda a 

área de influência dos impactos. Os direitos de vizinhança do Estatuto da Cidade se 

referem às limitações de ordem pública. Acerca disso, Sant’Anna (2007) aborda do 

seguinte modo a distinção do termo ‘vizinhança’ no EIV: 

 

O impacto de vizinhança previsto no Estatuto da Cidade por meio da 
instituição do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) possui características 
distintas, mas ao mesmo tempo complementares, daquelas previstas no 
Código Civil. (SANT’ANNA, 2007, p. 52). 
 
O Estatuto da Cidade estabelece condições de natureza pública que obrigam 
o proprietário a fazer com que sua propriedade seja utilizada não só a seu 
favor, mas em favor da coletividade. A natureza púbica das obrigações 
impostas as transforma em intransigíveis, enquanto aquelas mencionadas [...] 
fazem parte do direito de vizinhança – de natureza civil, que são negociáveis. 
(SANT’ANNA, 2007, p. 54). 

 

Na análise dos impactos de vizinhança, o direito à propriedade sofre uma 

profunda modificação, pois agora, independentemente de quem a possua, a 

propriedade precisa ser utilizada refletindo-se sobre os benefícios e transtornos que 

sofrerá a cidade como um todo complexo. Desse modo, acima da propriedade ou 

interesses privados, estão os interesses coletivos. 

Em relação ao termo vizinhança para fins de aplicação no EIV, “[...] entende-

se como o conjunto de pessoas, edificações e atividades compreendidas em uma 

mesma base territorial que possa ser atingido ou beneficiado pelos efeitos de 

empreendimentos” (SCHVARSBERG; MARTINS; KALLAS, 2016, p. 14). Talvez aqui 
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esteja a principal questão do instrumento, que é entender como a intervenção urbana 

pretendida pode mudar a dinâmica social e ambiental, além de definir quais serão os 

impactados, os beneficiados e os preteridos. Se entendermos que o EIV deve ser um 

instrumento não apenas para validar os empreendimentos, mas sim de promoção de 

uma melhor qualidade de vida pra todos, qual será o limite dessa vizinhança? Muitas 

vezes o limite poderá ser toda a bacia hidrográfica, toda cidade, toda uma região. 

Dessa maneira, o conceito do termo vizinhança não deve trazer apenas a 

delimitação de um entorno imediato, pois todo empreendimento ou atividade promove 

um impacto na cidade como um todo. Apenas o fato de um empreendimento ser 

instalado em uma rua já dotada de toda infraestrutura, possuindo comunidades 

precárias próximas, onde a água encanada não chega, o esgoto sanitário corre a céu 

aberto, os passeios públicos não existem, é algo que já provoca um impacto no 

aumento da demanda dos investimentos nessas infraestruturas, mas também pode 

provocar um efeito positivo, compensando essas comunidades, minimizando essas 

desigualdades socioambientais. 

Portanto, os critérios para delimitação das áreas de influência repercutirão 

diretamente na espacialização das medidas compensatórias acordadas. Rocco (2006) 

cita os critérios e definições de vizinhança em Niterói/RJ e Guarulhos/SP como 

exemplos, indicando que o critério utilizado em Guarulhos seria o mais adequado, pois 

ele acredita que a vizinhança pode variar de acordo com a avaliação e análise dos 

impactos. Na cidade carioca, a Lei n. 2.050/2003 define vizinhança como “imediações 

do local onde se propõe o empreendimento ou atividade considerada uma área de até 

cem metros a partir dos limites do terreno.” (NITERÓI, 2003). No caso de Guarulhos, 

a Lei n. 5.880/2003 atribui ao próprio estudo a definição da vizinhança, ou seja, a 

delimitação da área de influência deve fazer parte da caracterização do 

empreendimento. Pois bem, se a área de influência deve estar relacionada com os 

impactos de cada empreendimento, como uma lei pode gerar uma poligonal de limite 

desse impacto? Esse limite legal impede definitivamente que se olhe para toda a 

cidade, que se pense na mitigação das desigualdades, pois ele blinda um raio de 

privilégios próximo ao próprio empreendimento. 

Schvarsberg, Martins e Kallas (2016) afirmam que a delimitação de área de 

influência na legislação em números, por ser um procedimento mais simplificado, pode 

ser o ideal para municípios de menor porte, pois eles possuem limitações no quadro 

técnico; já o segundo exemplo serviria para os municípios que possuem o setor de 
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licenciamento mais estruturado. Simplificar, com certeza, não é a melhor opção, 

principalmente quando tratamos de impactos no meio urbano e da busca pela redução 

das vulnerabilidades. O que todos os municípios precisam é investir em estudos 

técnicos, pois esses farão a diferença no resultado do desenvolvimento urbano, visto 

que um corpo técnico qualificado contribui não somente para melhorar a qualidade de 

vida, como também para economizar o erário, que será investido de forma mais 

assertiva, sem os achismos meramente políticos.  

Destaca-se, desse modo, que a vizinhança deve ser a área de influência do 

impacto. Desse modo, a contiguidade não deve ser o único critério a ser observado 

quando queremos regulamentar a área de vizinhança, mas também a repercussão 

dos impactos. Para isso, é preciso deixar evidentes no estudo as especificidades do 

empreendimento ou atividade a ser implantada, assim como as características do 

entorno, o sítio de implantação e os fluxos sociais e ambientais que também serão 

impactados na cidade. Algumas recomendações sobre a área de influência ou 

delimitação da vizinhança estão contidas no caderno técnico do Ministério das 

Cidades, apresentadas no Quadro 5. 

Quadro 5 - Alertas e recomendações sobre a delimitação da área de influência 

DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA 

ASSUNTOS RECOMENDAÇÃO 

EXTENSÃO DA 
VIZINHANÇA 

A extensão da vizinhança varia conforme a natureza do impacto (tráfego, infraestrutura, 
paisagem etc.), de modo que um mesmo empreendimento pode ter áreas de influência 
diversas, ou seja, várias vizinhanças, conforme a natureza da relação constitutiva do 

ambiente. 

GRAU DE 
INFLUÊNCIA 

A influência do impacto é imediata, mediata ou baixa. A questão é definir onde o impacto, 
será mais sentido ou onde ele poderá ser ‘absorvido’ pelo ambiente. 

NATUREZA DO 
IMPACTO 

Considerando que diversos aspectos relativos ao empreendimento poderão causar 
impactos (social, econômica, ambiental, cultural), a delimitação da área de influência deve 

partir da interseção das áreas afetadas pelos diferentes aspectos impactantes. 

INFORMAÇÕES 
DA ÁREA 

ESPECÍFICA 

As informações estatísticas levantadas para caracterizar a área de influência podem se 
basear em dados secundários, quando existentes e disponíveis, e na literatura. Caso não 
existam essas informações, deverão ser feitos levantamentos de campo para coleta de 

dados primários. 

Não devem ser utilizadas informações de alguma área similar para a qual existam dados, 
pois a singularidade da área é fator-chave para a identificação dos impactos. 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Schvarsberg, Martins e Kallas (2016, p. 49). 

Partindo das perspectivas apresentadas, podemos dizer que os impactos de 

vizinhança são constituídos de vários aspectos complementares. Delimitar a 

vizinhança a ser estudada e contemplada dependerá da análise dos impactos, assim 

como das características urbanas e socioambientais; ou seja, não somente da área 
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de implantação do empreendimento ou atividade, mas da cidade com um todo. É 

necessário entender que essa delimitação deve ser feita de forma sistêmica e pautada 

na redução das desigualdades.  

No meio urbano, há relações e fluxos positivos, tais como oferta de empregos, 

conforto, cultura, opções de transporte, infraestrutura viária, sanitária de comunicação; 

ao mesmo tempo podem se transformar, tornando-se aspectos negativos, 

dependendo do ponto de vista e do sujeito em questão. A forma como as cidades vêm 

crescendo impacta o meio ambiente e o meio social, desse modo, quando um grande 

empreendimento é implementado no meio urbano, pode-se dizer que ele poderá 

contribuir com tais impactos, produzindo efeitos negativos ou positivos.  

A definição da área de influência do impacto de vizinhança no meio urbano 

define, por si só, a legitimação da sociedade a pleitear a reparação dos danos. Aqui 

se reitera a necessidade da participação popular em todo o ciclo do EIV, assim como 

o entendimento de que a abrangência territorial da aplicação das medidas não deve 

se limitar ao entorno já privilegiado. 

É importante esclarecer que, nesse amparo de entender o meio urbano de 

forma sistêmica e defendendo que as medidas podem e devem ser estabelecidas em 

prol da mitigação das desigualdades, isso é algo que não exclui as possibilidades da 

necessidade de uma adaptação do empreendimento ou mesmo de ocorrer o seu 

indeferimento. O empreendimento deve estar de acordo com a legislação vigente e 

respeitar os limites urbanísticos e o potencial construtivo regidos pelo Plano Diretor, e 

somente após, em conformidade com a letra da lei e com base nas áreas de influência 

dos impactos, deve promover a discussão das medidas mitigadoras, compensatórias 

e/ou potencializadoras.  

Em uma discussão sobre o EIV, entre o Ministério Público, o Conselho das 

Cidades de Laguna/SC (do qual a autora deste estudo fazia parte em 2019) e um 

empreendedor, sobre o estabelecimento de medidas compensatórias, dentre elas a 

criação de uma creche em um bairro de baixa renda que ficava entre o centro e o 

bairro do empreendimento, a defesa do empreendedor, buscando não realizar essa 

medida, defendeu que o adensamento populacional criado pelo edifício era de alta 

renda e que, em razão disso, eles não fariam uso da creche pública. No final, existindo 

pouca teoria sobre o assunto, foi acordado que realmente aquela não era a 

‘vizinhança’ do empreendimento, e que colocar uma faixa elevada e um abrigo de 

passageiros em frente ao edifício seriam as medidas compensatórias mais justas. E 
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aí surge a pergunta: justa para quem? Se as medidas compensatórias continuarem a 

ser estipuladas dessa maneira, melhorando ainda mais o meio urbano daqueles já 

privilegiados e dando as costas para os que mais sofrem com os danos causados pela 

urbanização, produziremos cidades cada vez mais injustas e inseguras, e sem 

qualidade de vida. 

Muitas vezes, a vizinhança próxima do empreendimento já é beneficiada, já 

possui investimentos em infraestrutura e será ainda mais privilegiada se as medidas 

compensatórias forem aplicadas no entorno do próprio empreendimento. A base 

primordial para os analistas de EIV é entender como melhorar a qualidade de vida no 

meio urbano para todos, a partir dessas novas intervenções. 

Se o impacto, como já conceituado anteriormente, são as alterações 

causadas pela introdução de um empreendimento ou atividade no meio urbano, e se 

o conceito de vizinhança do Estatuto da Cidade extrapola o direito privado, o impacto 

de vizinhança ultrapassa a perspectiva de que deve ficar limitado ao 

comprometimento das propriedades vizinhas. O impacto de vizinhança acontece em 

todo o ambiente urbano. Conceitua o que se entende por impacto de vizinhança o 

jurista e professor Rogério Rocco: 

Portanto, por impacto de vizinhança podemos entender as diversas 
alterações de um ambiente especificado, mas dinâmico – que irá variar de 
dimensão de acordo com o alcance da atividade impactante – e que 
comprometam não mais apenas os usos das propriedades vizinhas, mas 
também, e acima de tudo, o direito à cidade sustentável – pensando como 
um direito transgeracional, que deve ser assegurado na perspectiva da 
garantia de qualidade de vida para as atuais e futuras gerações. (ROCCO, 
2006, p. 114). 

Rocco (2006) aponta que a visão do impacto de vizinhança limitado ao entorno 

imediato ainda existe porque por décadas esse conceito foi limitado aos danos à 

propriedade privada. O EIV é um instrumento que proporciona uma alteração nessa 

lógica e traz a oportunidade de construirmos a cidade sob os princípios da função 

social da propriedade, é o início para validação de verdadeiras medidas 

compensatórias das desigualdades socioambientais. 

O EIV é apontado por Sant’Anna (2007) como instrumento de garantia da 

qualidade de vida dos cidadãos urbanos; por Rocco (2006) como garantia do direito 

às cidades sustentáveis; por Mascarenhas (2008) como uma das opções para o 

desenvolvimento sustentável; e como, indica Freire (2015, p. 154), relacionando com 
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“[...] os processos de transformação urbana, contribuindo para a redução de 

desigualdades e democratizando espaços.”. 

A utilização do instrumento não está aqui sendo imposto como um entrave ao 

desenvolvimento urbano, muito pelo contrário, pois ele deve ser acolhido como uma 

proposta de desenvolvimento com qualidade de vida.  

 

3.1.4 Relação entre as diretrizes gerais do Estatuto da Cidade e o EIV 
 

O texto legal do Estatuto da Cidade versa sobre matéria de ordem pública e 

interesse social, onde seus preceitos de regulação da propriedade urbana são em 

benefício do bem coletivo e do equilíbrio ambiental. Em seu artigo segundo, são 

apresentadas as suas diretrizes gerais: 

 

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra 
urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao 
transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes 
e futuras gerações; 
II – gestão democrática por meio da participação da população e de 
associações representativas dos vários segmentos da comunidade na 
formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos 
de desenvolvimento urbano; 
III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais 
setores da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao 
interesse social; 
IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial 
da população e das atividades econômicas do Município e do território sob 
sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do 
crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente; 
V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços 
públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às 
características locais; 
VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: a) a utilização 
inadequada dos imóveis urbanos; b) a proximidade de usos incompatíveis ou 
inconvenientes; c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos 
ou inadequados em relação à infraestrutura urbana; d) a instalação de 
empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos geradores 
de tráfego, sem a previsão da infraestrutura correspondente; e) a retenção 
especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não 
utilização; f) a deterioração das áreas urbanizadas; g) a poluição e a 
degradação ambiental; h) a exposição da população a riscos de desastres 
naturais (Incluído pela Medida Provisória nº 547, de 2011); h) a exposição da 
população a riscos de desastres (Incluído dada pela Lei nº 12.608, de 2012). 
VII – integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, 
tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do Município e do 
território sob sua área de influência;  
VIII – adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de 
expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade 
ambiental, social e econômica do Município e do território sob sua área de 
influência;  
IX – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de 
urbanização;  
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X – adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira 
e dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a 
privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição 
dos bens pelos diferentes segmentos sociais; 
XI – recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha resultado 
a valorização de imóveis urbanos; 
XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e 
construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e 
arqueológico; 
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; 
XIV – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por 
população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais 
de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a 
situação socioeconômica da população e as normas ambientais; 
XV – simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e 
das normas edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento 
da oferta dos lotes e unidades habitacionais; 
XVI – isonomia de condições para os agentes públicos e privados na 
promoção de empreendimentos e atividades relativos ao processo de 
urbanização, atendido o interesse social. 
XVII - estímulo à utilização, nos parcelamentos do solo e nas edificações 
urbanas, de sistemas operacionais, padrões construtivos e aportes 
tecnológicos que objetivem a redução de impactos ambientais e a 
economia de recursos naturais. (Incluído pela Lei nº 12.836, de 2013) 
XVIII - tratamento prioritário às obras e edificações de infraestrutura de 
energia, telecomunicações, abastecimento de água e saneamento.          
(Incluído pela Lei nº 13.116, de 2015) 
XIX – garantia de condições condignas de acessibilidade, utilização e 
conforto nas dependências internas das edificações urbanas, inclusive 
nas destinadas à moradia e ao serviço dos trabalhadores domésticos, 
observados requisitos mínimos de dimensionamento, ventilação, iluminação, 
ergonomia, privacidade e qualidade dos materiais empregados. (BRASIL, 
2001a, texto incluído pela Lei n.13.699, de 2018 – grifo nosso).  

 

Chamié (2010) ressalta a grande responsabilidade dos governos, 

principalmente dos municípios, que são aqueles que concentram grande parte dessa 

obrigação de execução da política urbana. Eles precisam cumprir as diretrizes gerais 

estabelecidas, sendo que suas estratégias e ações municipais somente podem ser 

consideradas legítimas se estiverem de acordo com as diretrizes. E o que vem 

acontecendo em nossas cidades é que, na maioria das vezes, o texto da lei é 

considerado de forma fria, sem a garantia destas diretrizes gerais. 

Relacionando o EIV com as diretrizes, podemos observar que a maioria delas 

se materializa de forma direta quando se realiza o estudo. Para que nas cidades seja 

alcançado o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à 

infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, 

como consta no texto da lei, o EIV deve contribuir não apenas para a prevenção dos 
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impactos, mas também para melhor distribuir esses direitos na cidade e entre os 

cidadãos (I).  

O EIV deve ser realizado com participação popular (II) e deve representar a 

apresentação prévia do empreendimento ou atividade ao governo e à sociedade, por 

meio de audiência pública, com a apresentação dos principais efeitos positivos e 

negativos e de como será garantido o conforto e segurança da população (XIII). O 

inciso XIII merece destaque nessa relação, pois ele reitera a necessidade da 

participação da população nos estudos relativos aos impactos de vizinhança. 

A parceria público-privada, em prol do interesse social (III), deve ser 

estabelecida, como também a efetiva distribuição espacial da população e das 

atividades econômicas por todo o território, para evitar um crescimento urbano 

desequilibrado, onde alguns lugares são privilegiados e outros sofrem sem acessos 

aos direitos da cidade (IV). 

O EIV deve cooperar com o planejamento das cidades, por meio da promoção 

de uma oferta adequada de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e outros 

serviços (V). O EIV deve ir além dos parâmetros urbanísticos preestabelecidos nos 

Planos Diretores, e o estudo contribui com a ordenação do solo urbano quando o 

empreendimento ou atividade é elencado como gerador de impactos irreversíveis, 

impedindo a aprovação ou solicitando readequação quando inadequado à 

infraestrutura existente (VI). Os padrões de expansão urbana são analisados no EIV 

sob as prerrogativas ambiental, social e econômica do município (VIII). O 

desenvolvimento não deve ser pautado apenas no fator econômico, deve considerar 

também o fator social (VII). 

Por meio das análises técnicas e da participação da comunidade, o EIV 

pretende não apenas evitar os impactos negativos, mas também promover uma justa 

distribuição dos impactos positivos, por meio das medidas preventivas, mitigatórias, 

compensatórias e/ou potencializadoras (IX). Assim, quando utilizado com eficácia, o 

EIV é um instrumento em prol da promoção de bem-estar de todos, oferecendo 

oportunidades para os diferentes segmentos sociais (X), promovendo a conservação 

tanto do patrimônio natural quanto daquele construído (XII). 

O inciso XVI preconiza a isonomia entre os agentes públicos e privados, 

estabelecendo, desse modo, que o empreendimento ou atividade geradora de impacto 

deve ter o EIV, independente de sua natureza, em prol do interesse social. Quando 

da análise técnica, em todas as fases da obra, como na utilização do edifício ou 
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espaço, o EIV prioriza a utilização de tecnologias que promovam a economia dos 

recursos naturais (XVII). 

Considerando a comparação entre as diretrizes gerais do Estatuto da Cidade 

e o EIV, as relações existentes atribuem um peso bastante grande aos municípios 

para regularem e aplicarem o instrumento de forma idônea. Ele tem o escopo de 

promover o início de um diálogo entre os interesses dos vários atores dentro da 

cidade, incluindo os agentes imobiliários, os gestores públicos, os técnicos e os 

cidadãos, com a finalidade de concluir um processo que garanta o melhor para a 

coletividade; no sentido de buscar benefícios para todos e para todo o ecossistema, 

redefinindo a percepção da presença do ser humano no planeta e revelando qual 

contribuição cada um tem a oferecer. 

Os empreendimentos convencionais, públicos ou privados, fundamentados 
em um paradigma de dominação social, cultural e ecológica, intensificaram a 
crise ambiental planetária colocando em risco a existência da civilização 
humana. Surge neste contexto a necessidade de ampliar e aprofundar a 
discussão sobre o desenvolvimento sustentável regenerativo. Para tanto, 
precisa-se de melhores acordos sociais e práticas baseadas na inteligência 
ecológica. (TAVARES, 2017, p. 1). 

Partindo do ponto de que é necessário pensar no todo quando se pretende 

instalar um empreendimento ou atividade, e que a maneira como estamos produzindo 

nossas cidades está gerando consequências irreversíveis, precisamos, enquanto 

realizadores do espaço urbano, trabalhar em uma escala mais ampla, visualizando 

todas as relações sistêmicas que serão desencadeadas, para que, com esta nova 

visão, passemos a discutir a cidade de acordo com os princípios do equilíbrio 

socioambiental. 

 

3.2 QUESTÕES A SEREM ANALISADAS NO EIV DE ACORDO COM O 
ESTATUTO DA CIDADE 

 

O Estatuto da Cidade traz, em seu artigo 37, que o EIV deve contemplar os 

impactos e efeitos positivos que o empreendimento ou atividade ocasionará relativos 

à qualidade de vida da população, elencando também que deve incluir, no mínimo, a 

análise de algumas questões, podendo o município, por meio de regulamentação, 

acrescentar outras, de acordo com as suas particularidades.  

O EIV é um instrumento essencial para a defesa do meio ambiente urbano, 

tutela prevista no texto constitucional. No estudo, o empreendedor deverá apresentar 
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com clareza a caracterização do seu empreendimento ou atividade, além de descrever 

os impactos e a área de influência deles, por meio de textos e de mapeamentos, 

apresentando as suas respectivas proposições de solução com as medidas 

mitigadoras ou compensatórias. 

Para que o EIV possa ser analisado com segurança, a caracterização dos 

impactos precisa ser realizada de maneira técnica e clara, de acordo com as 

especificidades, por isso existe a necessidade de haver uma legislação municipal a 

partir de um diagnóstico local. Cada estudo pode revelar diferentes relevâncias para 

um mesmo tipo de impacto, pois o grau de importância dos impactos depende da 

combinação de duas constantes básicas: “(i) o tipo e porte da atividade ou 

empreendimento e (ii) o contexto urbano, socioeconômico e cultural da cidade, bairro 

e área de implantação da atividade ou empreendimento” (SCHVARSBERG; 

MARTINS; KALLAS, 2016, p. 28).  

Para tanto, vamos analisar o artigo 37 do Estatuto da Cidade, que cita as 

circunstâncias em que os impactos urbanos devem ser minimizados ou compensados: 

adensamento populacional; equipamentos urbanos e comunitários; uso e ocupação 

do solo; valorização imobiliária; geração de tráfego e demanda por transporte público; 

ventilação e iluminação; e paisagem urbana e patrimônio natural e cultural como 

obrigatórias na análise do EIV. 

Preliminarmente, as questões a serem analisadas no EIV não podem ser 

estudadas de forma setorizada, como se isso fosse possível dentro da cidade. Ao se 

tratar cada questão de forma individual, sem conexões uma com as outras, acaba-se 

resolvendo problemas pontuais e, muitas vezes, particulares de determinado grupo 

de pessoas, incorrendo no erro de não pensar a cidade como um todo complexo e 

sistêmico. Afinal, quando se pensa apenas em uma minoria, incorre-se no erro de 

produzir duas cidades dentro de uma só: a superestruturada e a marginalizada; uma 

realidade da maioria das cidades brasileiras, algumas de forma velada, outras 

completamente escancaradas. 

Em uma segunda colocação, os efeitos do empreendimento devem ser 

relacionados com a promoção da qualidade de vida da população sob o escopo de 

diminuir as vulnerabilidades na cidade, promovendo espaços urbanos 

democratizados, nos quais os serviços são disponíveis a todos. Os empreendimentos, 

na maioria das vezes, já se beneficiam de uma infraestrutura já instalada, inibindo e 
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afastando ainda mais aos impactados constantes na área de influência a possibilidade 

de acesso a esta mesma infraestrutura. 

 

3.2.1 Adensamento populacional 
 

O adensamento é um fenômeno de ocupação do espaço, reduzindo os vazios, 

ou seja, ocorre quando se aumenta a população de um determinado espaço urbano 

tornando-o mais compacto (GHIDINI, 2015). Para a análise do EIV, o adensamento 

populacional corresponde ao acréscimo populacional que o empreendimento ou 

atividade ocasionará na área de implantação. Tal crescimento deve abranger tanto a 

população residente e que se fixará quanto a flutuante, que será atraída por 

consequência de trabalho, serviços, comércio ou lazer. A caracterização 

socioeconômica da população também é fator importante para a tomada de decisões, 

principalmente para o cumprimento da função social da propriedade urbana e para o 

dimensionamento dos impactos relacionados às outras questões (SCHVARSBERG; 

MARTINS; KALLAS, 2016). 

Adensar a cidade traz consequências, que podem ser tanto positivas quanto 

negativas. Dentre os benefícios de uma cidade mais compacta está o aproveitamento 

da infraestrutura existente, assim como dos deslocamentos dentro dela, tanto de 

pessoas quanto de produtos. Neste sentido, Malta Filho (1996) ressalta que esse 

processo de localização dentro da cidade não deve servir para justificar a pressão 

imobiliária quanto à verticalização e a valorização dos lotes urbanos, mas para 

aproveitar os vazios urbanos que possam servir à população, como direito mínimo de 

cada cidadão, que é o de habitar com dignidade, em espaços urbanos com 

infraestrutura e com localização compatível com suas necessidades, como trabalho e 

lazer.  

O adensamento, nesse sentido, para ser positivo deve ocorrer em áreas cujas 

infraestruturas estão subutilizadas ou apresentam um excedente para que se adicione 

mais população. Esses espaços cumpririam a função social da cidade, provendo de 

infraestrutura urbana as pessoas que até então não possuem acesso ao básico e 

localizam-se às margens da sociedade, muitas vezes em condições insalubres. De 

forma sistêmica, a utilização dos vazios urbanos e do aproveitamento de infraestrutura 

existente também contribuem para mitigar as desigualdades socioambientais, 

trazendo reais benefícios para todos e promovendo uma cidade mais democrática. 
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Os impactos negativos do adensamento urbano estão relacionados 

diretamente a problemas de ambiência (MASCARÓ; MARCARÓ, 2009), como a 

diminuição da exposição à luz solar ou a uma maior dificuldade na circulação do ar, 

formando microclimas desfavoráveis, e também a problemas com as sobrecargas na 

infraestrutura existente, como congestionamentos, falta de água potável, redes de 

esgotamento sanitário ineficazes, problemas de impermeabilização do solo e 

inundações.  

Os impactos negativos no espaço urbano ocasionados por adensamento 

também impactarão diretamente o meio ambiente. Silva (2010) ressalta que o 

planejamento urbano deve acontecer concomitantemente ao planejamento ambiental, 

equilíbrio que tem amparo na legislação. O que não pode acontecer é a aplicação das 

leis com estímulo à exclusão social e exploração descontrolada do território. 

 

3.2.2 Equipamentos urbanos e comunitários 
 

A Lei Federal n. 6.766/1979 pode ser utilizada como parâmetro para 

relacionarmos os equipamentos públicos comunitários e urbanos. No seu artigo 4º, § 

2º, a referida lei aponta que: “consideram-se comunitários os equipamentos públicos 

de educação, cultura, saúde, lazer e similares.” (BRASIL, 1979). E no seu artigo 5º, 

parágrafo único, temos: “consideram-se urbanos os equipamentos públicos de 

abastecimento de água, serviços de esgotos, energia elétrica, coletas de águas 

pluviais, rede telefônica e gás canalizado” (BRASIL, 1979). 

Mascaró e Yoshinaga (2005) ressaltam a importância dos sistemas de 

infraestrutura na vida dos cidadãos, pois são eles que possibilitam o uso do espaço 

urbano com qualidade e colocam-se como elementos de associação entre a forma e 

a função na cidade. Portanto, o EIV deve se preocupar com todos esses sistemas e 

equipamentos, principalmente em como eles servirão à população sem exclusões. Se 

as cidades atuais já possuem problemas evidentes dentro da referida questão, como 

aceitar que um novo empreendimento não impactará? Ou não se beneficiará de 

imediato? Partimos do fato de que o ambiente urbano, tal como está configurado na 

maioria das cidades na atualidade precisa sofrer intervenções que melhorem a relação 

ser humano e natureza, pois a cidade é um todo complexo, portanto, vislumbra-se no 

EIV a possibilidade de revisão de muitos destes sistemas, incluindo a redução das 

vulnerabilidades socioambientais. 
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Schvarsberg, Martins e Kallas (2016) descrevem que, de porte de uma 

estimativa do incremento populacional e do perfil socioeconômico, o EIV deve 

relacionar os equipamentos urbanos e comunitários existentes e propor o que precisa 

ser realizado para que a demanda gerada seja absorvida. Incluindo tanto os 

equipamentos comunitários, tais como escolas, creches, postos de saúde, áreas de 

lazer; quanto os equipamentos urbanos de infraestrutura, tais como os sistemas 

sanitário, viário, de comunicação, energético e de drenagem urbana. Para um 

completo diagnóstico, apenas a estimativa do incremento populacional, como 

sugerem Schvarsberg, Martins e Kallas (2016), não descreverá os reais impactos, 

tampouco promoverão os efeitos positivos que se espera com o estudo. Entender, por 

exemplo, de onde é a população atendida pela creche ou posto de saúde e se nos 

bairros vizinhos existem estes equipamentos, é algo que pode apontar a verdadeira 

medida mitigatória para o problema, que seria munir desses equipamentos 

comunitários os bairros desprovidos deles, e não aumentar ainda mais as vagas no 

bairro já privilegiado. 

O entendimento de que se deve prover a demanda dos equipamentos 

públicos e comunitários com base apenas na contagem da população que será 

acrescida pelo empreendimento, pode se configurar como uma lógica perversa, que 

continua beneficiando áreas que já possuem essa infraestrutura e penalizando áreas 

onde ela ainda não foi implementada. Utilizando uma analogia, seria como se existisse 

uma fila para receber equipamentos urbanos e comunitários, onde os mais pobres 

estão há anos aguardando e os mais ricos marcam hora e são atendidos 

pontualmente. 

 

3.2.3 Uso e ocupação do solo 
 

Quanto ao uso e ocupação do solo, é importante salientar que o 

empreendimento ou atividade precisa estar de acordo com a regulamentação vigente, 

ou seja, o EIV não pode modificar ou desacatar a legislação. O Plano Diretor é hoje o 

instrumento principal, definido a partir do Estatuto da Cidade, para produzir e gerir o 

uso e a ocupação do solo urbano. Villaça (1986) ressalta, no entanto, a existência da 

cidade que está fora dos planos, da parte da cidade que não é reconhecida, como no 

caso das ocupações irregulares, loteamentos ilegais e autoconstrução; e a 
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necessidade da regularização fundiária e urbanização dessas áreas para que todos 

sejam contemplados pelos estudos e pelas infraestruturas básicas.  

O EIV deve prever a compatibilidade do empreendimento com o Plano Diretor, 

mas também com a realidade da área, por meio de diagnóstico. O Plano Diretor 

apresenta os parâmetros máximos, mas são os estudos que indicarão quais 

parâmetros devem ser seguidos para impactar menos ou produzir efeitos positivos. 

Outro fator importante é que, de acordo com Schvarsberg, Martins e Kallas (2016), ao 

indicar previsões futuras, os estudos também podem sugerir revisões nos planos 

diretores, como exemplo, cita-se um caso hipotético: uma área que é 

predominantemente residencial, mas ainda pouco ocupada, na qual são permitidos 

equipamentos de usos comunitários, recebe um hospital; o EIV pode apresentar como 

medida uma modificação dos parâmetros urbanísticos da área, ou usos compatíveis, 

pois, após o empreendimento, a vocação da área será modificada.  

O que deve ficar muito claro é que o EIV não serve simplesmente para analisar 

se o empreendimento está em acordo com os parâmetros urbanísticos do Plano 

Diretor. O EIV deve, a partir desses parâmetros, indicar quais os melhores percentuais 

e índices construtivos devem ser permitidos para reduzir ao mínimo o impacto 

negativo do empreendimento na cidade e na vida da população. Por exemplo, em uma 

área do zoneamento podemos ter uma taxa de impermeabilidade que vai do básico 

de cinquenta por cento ao máximo de cem por cento. Se no EIV foi constado que a 

área vem sofrendo inundações frequentes, a utilização de uma taxa de 

impermeabilidade menor pode ser indicada no estudo como medida mitigatória.  

 

3.2.4 Valorização imobiliária 
 

Um empreendimento poderá tanto valorizar quanto depreciar uma 

determinada área. Schvarsberg, Martins e Kallas (2016) citam a implantação de 

transportes públicos e outras benfeitorias urbanas, como pontes e praças, como 

canalizadores de valorização imobiliária, enquanto viadutos, cemitérios, matadouros, 

estações de tratamento de esgoto e aterros sanitários são considerados promotores 

de desvalorização imobiliária.  

Nesse momento, a participação popular efetiva é de grande valia no processo, 

em contrapartida à espoliação urbana, descrita por Villaça (1986) como uma extorsão 

dos direitos, promotora das desigualdades sociais e ambientais, onde nem todos têm 
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acesso aos bens coletivos e garantias de sobrevivência. A questão a ser discutida não 

é o desenvolvimento da cidade, mas o desenvolvimento desigual da cidade, o que 

acaba valorizando algumas áreas específicas em detrimento de outras. 

Outro aspecto a ser estudado, é que a própria valorização imobiliária pode ser 

considerada como um grande fator de impacto negativo no meio urbano, pois pode 

gerar um processo de gentrificação: expulsão de grupos sociais que possuem renda 

mais baixa e aumento dos aluguéis e taxas na área (SCHVARSBERG; MARTINS; 

KALLAS, 2016). Aqui, passamos a tratar também da especulação imobiliária, que é 

descrita por Malta Filho (1996, p. 48) como uma “forma pela qual os proprietários da 

terra recebem uma renda transferida dos outros setores produtivos da economia, 

especialmente através de investimentos públicos na infraestrutura e serviços 

urbanos.”. 

Não seria justo, portanto, não cobrar dos empreendedores por tais serviços 

públicos por meio de medidas compensatórias, para depois a estrutura pública arcar 

com os custos, que poderiam ser direcionados às comunidades de baixa renda ou 

carentes de infraestrutura. Desse modo, mesmo que o empreendimento ou atividade 

tenha um impacto que aparentemente pareça ser positivo, os reflexos estarão em 

desacordo com o preceito constitucional da função social da propriedade e, por isso, 

precisam ser propostas medidas para garantir que a valorização imobiliária não seja 

financiada pelo dinheiro público. 

Para Sant’Anna (2007), o empreendimento objeto do EIV não deve promover 

a concentração de renda ou intensificar ainda mais a desigualdade. Nesse contexto, 

é importante que os investimentos feitos não se limitem ao contorno do próprio 

empreendimento, mas que o entorno menos valorado, ou mais deficiente de 

infraestrutura, também receba o bônus. Assim, a valorização imobiliária não ficará 

limitada e se expandirá  para áreas que carecem de investimentos, desse modo, a 

função social da cidade, ou o direito de desfrutar da cidade de forma igualitária, será 

atendido. 

 

3.2.5 Geração de tráfego e demanda por transporte público 
 

Nesta questão estão relacionados os impactos que afetam a mobilidade 

urbana, incluindo os diferentes tipos de transporte, a acessibilidade de todos no meio 

urbano e a eficácia na circulação de pessoas e mercadorias (Lei Federal n. 
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12.587/2017, referente às Políticas de Mobilidade Urbana). Logo, o impacto 

relacionado à mobilidade urbana deve incluir os sistemas de circulação, geração de 

tráfego e demanda por transporte público, e não apenas se restringir a tentar resolver 

problemas de trânsito.  

Schvarsberg, Martins e Kallas (2016) apontam que outro ponto importante é 

não relacionar esses impactos apenas aos veículos, mas a todos os modais de 

transportes. O caderno técnico do Ministério das Cidades, tendo como base o estudo 

integrado com a mobilidade urbana, recomenda o seguinte: 

 

a) as condições de tráfego, transporte e circulação, inclusive para pedestres 
e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;  
b) o incremento do número de viagens gerado pelo empreendimento;  
c) a demanda por novas linhas de transporte e paradas de ônibus e as 
condições de circulação de pessoas e veículos na área de influência direta 
do empreendimento; 
d) o efeito das vibrações no solo, motivadas pelo aumento do tráfego viário 
ou pela movimentação de veículos pesados durante a execução das obras, 
sobre a estabilidade das construções vizinhas, em especial as mais antigas, 
detentoras de interesse histórico, a fim de avaliar as restrições de tráfego 
necessárias;  
e) os transtornos causados pelas modificações viárias, quanto à 
acessibilidade, partículas em suspensão, poluição sonora e atmosférica 
decorrente do maquinário utilizado na fase de implantação e demais 
incômodos.  
Finalmente, deve-se avaliar a possibilidade de alargamento das ruas de 
acesso ao empreendimento, inclusive em relação à eventual necessidade de 
demolições e desapropriações. (SCHVARSBERG; MARTINS; KALLAS 2016, 
p. 37). 

 

Apontar, por exemplo, que deverão ser incluídos mais horários de transporte 

público, não é solução para um EIV, pois é necessário apresentar soluções que de 

fato possam ser realizadas por meio de projeto pelo empreendedor, como, por 

exemplo, trocar a entrada do empreendimento de uma via já congestionada para outra 

secundária. No entanto, a solução pontual não será eficiente se não for integrada com 

a solução dos outros impactos. Ferraz e Torres (2001) relatam que o sistema viário e 

a mobilidade urbana precisam ser pensados de forma conjunta, para que todos 

possam se orientar e deslocar-se com segurança e dignidade, citando o transporte 

público como solução para muitos problemas de congestionamentos, poluição e 

acidentes. No entanto, dependendo das distâncias a serem percorridas, novos modais 

poderiam ser inseridos para complementar a mobilidade. A construção de ciclovias, 

ligando pontos importantes da cidade, onde estão os principais percursos 

congestionados, funciona como estímulo para que muitos cidadãos deixem seus 
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carros nas garagens. Desse modo, o efeito antes negativo passa a ser positivo, 

quando a medida apresentada como compensatória não apenas resolve os problemas 

gerados pelo empreendimento, mas de toda uma vizinhança e de grande parte de 

uma cidade. 

Nesse sentido, a cidade de Freiburg, na Alemanha, pode ser citada como 

exemplo, pois desde a década de 1970 seu planejamento urbano é voltado à redução 

do número de veículos por habitantes. A construção de novos bairros é pautada por 

medidas que incentivam o uso veículos não motorizados. Herzog e Rosa (2010) 

reforçam que os projetos de Freiburg procuram promover a conexão das pessoas com 

a natureza, retirando completamente os automóveis das áreas internas dos bairros e 

investindo em ciclovias que interligam a cidade. Incentivar o transporte público e os 

outros modais gera um efeito positivo para toda a cidade. 

Além do lado dinâmico do sistema de tráfego, constituído pelo movimento de 

pessoas e mercadorias, também está inserida nessa questão o local de inércia dos 

veículos: os estacionamentos. Se o empreendimento for um polo que atrairá mais 

veículos, onde eles ficarão estacionados? Isso deve ser resolvido com o projeto e com 

as medidas a serem tomadas. A falta de estacionamento gera ainda mais trânsito, que 

prejudica não somente o entorno, mas toda a cidade, criando congestionamentos, 

aumentando o tempo no trânsito e tornando o transporte público lento e ineficiente. 

Independentemente do número de vagas que o Plano Diretor estabelece, o estudo 

prévio deve apontar qual o número de vagas será suficiente para a população que irá 

morar ou frequentar o futuro empreendimento. 

 

3.2.6 Ventilação e iluminação 
 

O comprometimento da ventilação e iluminação pode alterar o microclima, 

provocar problemas de insolação, canalização de ventos e aumento de consumo 

energético, dentre outros. Segundo Mascaró e Mascaró (2009), as relações entre o 

edifício e os espaços livres não são esquematizáveis, sendo que vários fatores 

intervêm nessa relação, pois o fenômeno da ambiência urbana constituída a partir dos 

efeitos da ação humana no entorno é complexo e dinâmico. Tais questões estão 

ligadas diretamente à saúde pública, pois o ar e a iluminação natural são essenciais 

à manutenção da vida e, por conseguinte, estão relacionados à própria qualidade de 

vida. Os canais de percepção para a ambiência urbana não estão relacionados 
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apenas ao conforto térmico, incluindo ventilação e iluminação natural, mas também à 

qualidade do ar e aos impactos meteorológicos (MASCARÓ; MASCARÓ, 2009).  

Schvarsberg, Martins e Kallas (2016) descrevem que o EIV deve apresentar 

as características ambientais e climáticas de inserção do empreendimento. Cabe 

então à legislação municipal ampliar essa questão, solicitando estudos que irão além 

da ventilação e iluminação, abrangendo também o microclima a ser gerado no recinto 

urbano. Os estudos relativos à eficiência energética da edificação e à poluição sonora 

e atmosférica, tanto os gerados pelo pleno funcionamento do futuro empreendimento, 

como aqueles advindos das fases de implantação e manutenção da obra, também 

são imprescindíveis para a correta previsão dos impactos. 

Vejamos aqui que o direito privado não deve se impor sobre o direito coletivo. 

Quando um empreendimento ameaça o equilíbrio da ambiência urbana, seja 

impedindo a ventilação, a iluminação ou o aumentando considerável de áreas 

impermeáveis, a detecção dos impactos prévios é essencial para que o dano 

ambiental e urbanístico não se torne irreversível.  

 

3.2.7 Paisagem urbana e patrimônio natural e cultural 
 

A última questão apontada pelo Estatuto da Cidade é a paisagem urbana 

natural e cultural, que talvez seja aquela que represente a maior dificuldade para as 

análises do EIV, frente à sua subjetividade (SCHVARSBERG; MARTINS; KALLAS, 

2016). A descaracterização da paisagem natural e do patrimônio cultural é sempre 

encarada como invisível aos olhos da especulação imobiliária, movida pela máxima 

de que tudo é válido se o objetivo é o crescimento econômico. Aqui há um grande 

indício de que não conseguimos tratar das questões de forma isolada, pois, para 

justificar a manutenção da paisagem urbana, discutiremos também a valorização 

imobiliária, mobilidade urbana, infraestrutura, microclima e muitos outros fatores. 

O termo de referência do EIV deve solicitar como amparo técnico o estudo de 

massa, volumetria, gabarito, acabamentos e cores, a fim de justificar as análises. Em 

cidades onde existem leis de proteção ao patrimônio cultural, as conclusões das 

análises tendem a ser mais aceitas pelo empreendedor, pois elas reforçam a política 

da preservação, história e turismo cultural. “A mitigação de impactos deve atuar no 

sentido da preservação da memória, da história e do referencial simbólico de 

importância para a coletividade.” (SCHVARSBERG; MARTINS; KALLAS, 2016, p. 41). 
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Silva (2010) afirma que a paisagem urbana é composta pelo traçado urbano, 

pelas áreas verdes, pelas fachadas arquitetônicas e pelo mobiliário e equipamentos 

urbanos. Mas as paisagens urbanas não são percebidas apenas pelo que nossos 

olhos alcançam, mas também pelo que é sentido.  

Ao chegar a uma cidade, as primeiras impressões que se têm das 
edificações, das praças, das vegetações, ainda da luz, dos sons e até do ar, 
no qual paira a poeira de suas ruas, são indícios para se obter um verdadeiro 
quadro dos lugares. As paisagens urbanas devem ser fundadas nos objetos, 
na luz, na cor, nos sons e na memória. [...]A paisagem urbana também é o 
reflexo da relação entre o homem e a natureza, e pode ser vista como a 
tentativa de ordenar o entorno com base em uma paisagem natural. E o modo 
como ela é projetada e construída reflete uma cultura que é o resultado da 
observação que se tem do ambiente e também da experiência individual ou 
coletiva com relação a ele. (BONAMETTI, 2004, p. 109). 

O impacto na paisagem urbana é um problema coletivo, que vai desde 

estremecer a própria identidade da cidade, até a geração do desequilíbrio ambiental 

urbano, modificando os cheios e vazios, que até então estavam funcionando de forma 

harmônica. Isso não impede o desenvolvimento, mas reforça que as mudanças devem 

ser discutidas de forma coletiva, ouvindo-se a todos. E tudo isso é impossível sem a 

participação popular. 

 

3.3 A IMPLEMENTAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 
 

Foram apresentados os conceitos geradores e os fundamentos do EIV, assim 

como sua importância na formação da cidade, enquanto ferramenta que auxilia no 

licenciamento de empreendimentos ou atividades que provocam impactos no meio 

urbano. Mas mesmo o instrumento estando legalmente amparado e de acordo com 

as diretrizes da CF/88, os municípios ainda encontram dificuldades para colocá-lo em 

prática, na maioria das vezes por falta de uma regulamentação adequada, por falta de 

equipe técnica e por problemas processuais.  

Para sua implementação, é relevante esclarecer primeiramente como deve 

transcorrer a tramitação do EIV, ou seja, seu rito processual, assim como sua 

regulamentação, que pode ter diferenças de acordo com a legislação de cada 

município. O Ministério das Cidades elaborou um caderno técnico que apresenta um 

método com as etapas a serem cumpridas para a implementação do EIV, que inclui a 

apresentação do projeto e a elaboração e análise do estudo e seu monitoramento 

(SCHVARSBERG; MARTINS; KALLAS, 2016).  
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A apresentação do projeto consiste na formalização, por meio de protocolo de 

processo administrativo, da completa caracterização do empreendimento, informando 

a intenção do empreendedor para dar início ao processo do EIV com a obtenção de 

um Termo de Referência (TR), que norteará a elaboração e análise dos estudos. Essa 

etapa é posterior à consulta prévia, na qual o empreendedor já verificou a 

compatibilidade do seu empreendimento ou atividade com a legislação vigente. 

Ressalta-se que deve haver a publicidade já nesta etapa do processo. 

Realmente, para que o direito à cidade seja garantido em todas as suas 
direções e dimensões, ou seja, para que todas as camadas sociais e em 
relação a todos os tipos de direitos urbanos (tais como habitação, trabalho, 
circulação, lazer, entre outros) é preciso que a população participe da gestão 
de sua própria cidade. (SANT’ANNA, 2007, p. 209). 

Com o TR em mãos, o empreendedor elaborará o EIV de acordo com a 

regulamentação, que deverá ser protocolado e direcionado para análise técnica e 

consulta popular, garantido a gestão democrática da cidade (SCHVARSBERG; 

MARTINS; KALLAS, 2016). Por ser o EIV um estudo que engloba múltiplas questões, 

ele deve ser elaborado e também analisado por equipe multidisciplinar, de acordo com 

as responsabilidades técnicas de cada profissional, assim como também poderá 

requerer aprovações e pareceres em outros órgãos competentes, como vigilância 

sanitária, meio ambiente e patrimônio, de acordo com cada caso (SANT’ANNA, 2007).  

Após a análise do estudo completo, o poder público emite o parecer, que pode 

ser totalmente favorável ao EIV, parcialmente ou indeferir a licença. Se o parecer for 

favorável parcialmente, serão propostas as complementações ao estudo e/ou as 

medidas que entendidas como sendo necessárias para o deferimento final. 

Na etapa final, deve ser monitorada a execução das medidas condicionantes 

pelo empreendedor, além de proceder uma avaliação do cumprimento dessas 

medidas e, ao final, haverá o deferimento ou não para emissão da licença de obra ou 

funcionamento. A garantia da efetivação das medidas mitigadoras, compensatórias 

e/ou potencializadoras é essencial para que todo o processo tenha o resultado 

esperado. No processo, pode haver medidas que não possam ser realizadas em curto 

prazo, necessitando que sejam realizadas durante a obra ou que necessitam de uma 

continuidade, mesmo após o empreendimento já implantado, nesse caso, é 

importante a assinatura de um termo de compromisso público entre a prefeitura e o 

empreendedor, prevendo sanções em caso de descumprimento (SANT’ANNA, 2007). 
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Segundo Schvarsberg, Martins e Kallas (2016), para que todo o processo do 

EIV se realize, os recursos materiais e humanos são imprescindíveis e a capacitação 

dos atores envolvidos é primordial para evitar distorções da legislação e para que cada 

um entenda seu papel: gestores municipais, técnicos municipais; sociedade civil; 

Conselho da Cidade; e o empreendedor, conforme descrito no Quadro 6. 

 

Quadro 6 - O papel de cada ator na implementação do EIV 

ATORES FUNÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DO EIV 

Gestores 
Municipais 

Devem promover a transparência e publicidade do processo, assim como garantir a 
participação popular e propor a regulamentação necessária para a aplicação do EIV. 

Técnicos 
Municipais 

Devem estar aptos para a elaboração do TR e aprovação do EIV. 

Sociedade Civil e 
Vizinhança 

Devem estar aptos a participar do processo e precisam ser instruídos. 

Conselhos da 
Cidade 

Devem exercer o controle social da política urbana e auxiliar na decisão do gestor 
público. 

Empreendedor 
Deve contratar os profissionais para elaboração do EIV e executar corretamente as 

medidas apontadas durante o estudo. 

Fonte: elaborado pela autora com base nos textos de Schvarsberg, Martins e Kallas (2016). 

Quando a regulamentação é clara e objetiva, as dúvidas durante a sua 

implementação são menores. Daí a importância do entendimento dos gestores 

municipais para estabelecerem os critérios de aplicação do EIV: para definição da 

área de influência; para definição das medidas mitigadoras, compensatórias e 

potencializadoras; para a sistematização da participação popular; para determinar os 

prazos para cumprimento das obrigações; para determinação da competência e das 

atribuições de cada ator envolvido; e da equipe técnica necessária para a formulação 

do TR e aprovação do EIV. 

O que não pode acontecer é uma inversão de papéis, pois os gestores 

municipais não devem opinar sobre as questões técnicas, assim como não devem 

omitir a efetiva participação popular. Qualquer confusão nas funções durante a 

implementação do EIV pode ocasionar problemas para toda a cidade.  

 

3.3.1 Como regulamentar e utilizar o EIV 
 

É importante salientar que para muitos juristas, e principalmente para o 

Ministério Público, a inexistência da lei municipal de EIV não desonera a 
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responsabilidade do executivo de exigir o estudo perante obras de grande porte com 

possibilidades de gerar impactos na população dentro da área de influência. 

Após a Constituição Federal de 1988, a qual trouxe um grande elenco de 
direitos fundamentais, princípios e previsão de direitos coletivos, a 
interpretação das leis ordinárias passou a ser feita sempre de acordo com o 
previsto na lei suprema. Poucos Municípios brasileiros possuem a lei 
determinada pelo art. 36 do Estatuto da Cidade, ou alguma outra norma 
similar, o que torna referido dispositivo totalmente inócuo. Apesar da 
determinação de lei municipal, de acordo com uma interpretação conforme a 
CF, que prevê o meio ambiente ecologicamente protegido (inclusive urbano) 
como direito fundamental, a norma do Estatuto da Cidade que impõe a 
realização do EIV deve ser considerada autoaplicável para obras de grande 
porte, independentemente de lei municipal que preveja as atividades ou 
empreendimentos, privilegiando-se a qualidade de vida da população das 
cidades. (FREITAS, 2016, p. 12). 

Desse modo, Franco (2016) ainda reforça que, após uma pesquisa realizada 

em algumas cidades, foi constatado que a maioria delas não tem lei regulando o EIV, 

como ordena o art. 36 do Estatuto da Cidade. “Na verdade, a previsão do art. 36 do 

Estatuto da Cidade é quase letra morta na realidade jurídica brasileira. Apesar de a lei 

ser de 2001, é ínfimo o número de Municípios que cumpriram o mandamento legal, 

que é também constitucional porque elaborado em obediência aos ditames da Carta 

Magna, arts. 30, VIII e 225, § 1.º, V.” (FRANCO, 2016, p. 7). Para Montoro (1999), a 

simples interpretação gramatical da norma não é o suficiente, porque o ordenamento 

jurídico se constitui por uma unidade e adequação à realidade social, para tanto, todos 

os fatores precisam ser levados em consideração, principalmente as diretrizes 

constitucionais e os reflexos socioambientais. Portanto, é essencial aos municípios a 

regulamentação o EIV. 

A norma federal é genérica e as normativas municipais são imprescindíveis 

para transparecer a implementação do EIV e de seu relatório, descrevendo como 

devem ser elaborados, analisados, monitorados e concluídos, enfim, a sua 

implementação precisa estar clara e objetiva. No caderno técnico de regulamentação 

do EIV do Ministério das Cidades, é citada a abordagem mínima da regulamentação 

municipal, conforme segue: 

 

a) Os tipos de impacto que deverão ser analisados no EIV, contendo, no 
mínimo os itens listados no art. 37 do Estatuto da Cidade. Outros itens 
poderão ser incluídos à critério do município; 
b) Empreendimentos e atividades sujeitos ao EIV: para auxiliar na 
determinação da “regra de incidência”, recomenda-se incluir quadro, tabela 
ou mapa que relacione os portes e tipos de empreendimentos de impacto a 
sua localização no município; 
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c) Critérios para definição da área de influência (vizinhança);  
d) Critérios para a proposição de medidas, equipamentos ou procedimentos, 
de natureza preventiva, corretiva ou compensatória, que serão adotados para 
mitigação dos impactos negativos, em cada fase do empreendimento. 
e) Papéis e competências dos agentes envolvidos na elaboração e análise 
do EIV: prefeitura municipal, Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano 
ou similar, e empreendedores; 
f) Formas e instrumentos para controle social e participação da sociedade 
civil nos processos de análise e aprovação do EIV. (SCHVARSBERG; 
MARTINS; KALLAS, 2016, p. 25). 

 

Tanto Rocco (2006) quanto Souza (2002) concordam que a estipulação dos 

critérios deve ser diferenciada, ou seja, deve estar de acordo com a realidade local. 

Para isso, as prefeituras precisam se estruturar, capacitando os técnicos e investindo 

em equipamentos necessários para tornar a aplicabilidade do EIV possível.  

A regulamentação do EIV deve ser realizada por comissão multidisciplinar, 

contendo o entendimento do jurista e dos técnicos, assim como a experiência do 

cidadão. O EIV pode ser regulamentado tanto no texto do próprio Plano Diretor, como 

também por meio de Lei Específica, Decretos e Portarias. 

Portando, uma legislação clara e específica, com os parâmetros 

estabelecidos, somada aos atos administrativos, habilitará o município a exigir o EIV 

em seus licenciamentos e tornará sua implementação mais transparente. Um fator 

importante e imprescindível é a instrução quanto ao procedimento e competências na 

tramitação do EIV, desde a consulta prévia e o protocolo do EIV, até a análise e 

conclusões. O fluxo de tramitação, contendo os órgãos municipais a que ele será 

submetido, os técnicos responsáveis pelas análises, as etapas e os prazos poderão 

também ser objetos de decretos (SCHVARSBERG; MARTINS; KALLAS, 2016). 

Tomando como ponto de partida os conceitos e diretrizes estudados, além do 

embasamento teórico, são propostas algumas etapas para o fluxo de tramitação do 

EIV, com base na necessidade de haver uma consulta prévia para identificação do 

zoneamento e análise dos parâmetros urbanísticos. Em um segundo protocolo, a 

caracterização do empreendimento servirá para a elaboração do Termo de 

Referência. E o terceiro protocolo é EIV completo, realizado a partir da consulta prévia 

e do termo de referência, resultantes das duas primeiras etapas do processo. 
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Quadro 7 - Tramitação básica para utilização do EIV como instrumento de política 
urbana 

PROTOCOLO 01 PROTOCOLO 02 PROTOCOLO 03 

CONSULTA PRÉVIA: 

 

Avaliar a compatibilidade do 
empreendimento ou atividade com 

a legislação urbana municipal. 

CARACTERIZAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO: 

 

- Tornar público o 
empreendimento ou 

atividade, a fim de receber o 
Termo de Referência para 

feitura do EIV. 

- Deve haver uma 
publicidade e consulta 

pública. 

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DO EIV: 

 

- Apresentar o EIV elaborado a partir 
das diretrizes do Termo de Referência. 

- Publicidade e participação popular. 

- Pactuação das medidas mitigadoras, 
compensatórias ou potencializadoras. 

- Monitoramento do EIV. 

 

Produto resultante Produto resultante Produto resultante 

Relatório técnico de acordo com a 
consulta, contendo os parâmetros 
urbanísticos e se o uso é permitido 

com base na legislação urbana 
municipal. 

Termo de Referência (TR) 
contendo todos os critérios 

obrigatórios e necessários a 
serem estudados. 

Se deferido: assinatura de um Termo 
de Compromisso e Licenciamento do 

empreendimento e/ou atividade. 

Ou indeferimento. 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 

Para Schvarsberg, Martins e Kallas (2016, p. 51), a regulamentação do fluxo 

de tramitação do EIV “contribui para a transparência dos processos administrativos, 

ou seja, amplia as garantias jurídicas dos empreendedores e cidadãos e viabiliza 

maior controle social.”. Outro fator importante para a transparência é a publicidade dos 

documentos, pareceres técnicos e assinatura dos Termos de Compromisso, pois é a 

partir da publicidade e transparência que a sociedade também poderá participar como 

fiscalizadora do cumprimento das medidas. 

 

3.3.2 As medidas a serem aplicadas no EIV 
 

Após a utilização do instrumento EIV que promoveu a identificação dos efeitos 

positivos e negativos, os técnicos responsáveis pela análise utilizarão os resultados 

como apoio à tomada de decisão no processo de licenciamento urbanístico, podendo 

decidir pela concessão da licença, pela negação ou por condicioná-la ao cumprimento 

de algumas medidas, que podem ser mitigadoras, potencializadoras e/ou 

compensatórias. Essas medidas serão relacionadas em Termo de Compromisso, que 

deverá ser assinado entre o Poder Público e o empreendedor. 



121 

 

Em relação aos impactos, serão propostas medidas mitigadoras e/ou 

compensatórias. As medidas mitigadoras, também denominadas ‘preventivas’, são as 

tomadas para reduzir ou remediar um impacto, enquanto as compensatórias são 

utilizadas quando se exaurem as tentativas das medidas mitigadoras e, mesmo assim, 

os impactos negativos permanecem, necessitando de uma compensação, e aqui há 

uma tentativa de equilíbrio entre ônus e bônus. Já as medidas potencializadoras, 

estão diretamente relacionadas aos efeitos positivos que podem ser mais valorizados 

e aproveitados (SCHVARSBERG; MARTINS; KALLAS, 2016). 

 

Quadro 8 - Caracterização das medidas a serem cumpridas após o EIV 

MEDIDAS MITIGADORAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS MEDIDAS POTENCIALIZADORAS 

Agem diretamente no impacto 
negativo como medida para 

reduzir ou eliminar esse 
impacto. 

Agem indiretamente no impacto 
negativo como medida de 
equilíbrio para vizinhança 

impactada. 

Agem diretamente no efeito positivo 
como medida de aumentar o seu 

alcance. 

Devem ser as primeiras a serem 
propostas, geralmente 

acarretam mudança no projeto. 

Devem ser propostas apenas 
quando não houver mais 

possibilidades de mitigar os 
impactos. 

Devem ser propostas sempre que os 
impactos positivos forem restritos e 

possuírem perfil de ampliação. 

São internas do 
empreendimento ou atividade. 

São externas ao 
empreendimento ou atividade. 

Podem ser internas ou externas ao 
empreendimento ou atividade. 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 

As medidas devem ser estabelecidas a partir de análises técnicas e 

subsidiadas pela participação popular, por meio de debates democráticos. A opinião 

da sociedade é fundamental, e pode ser tomada de diversas maneiras: audiências 

públicas, consultas públicas, oficinas, seminários e debates. O importante é que a 

apresentação seja clara para a população e que seja promovida a manifestação dos 

participantes, assim como o registro das opiniões e sugestões para uma possível 

incorporação no relatório final (SCHVARSBERG; MARTINS; KALLAS, 2016). 

Essas medidas oriundas do EIV devem, portanto, contribuir para harmonizar 

a relação entre as pessoas, a sociedade e o meio ambiente, incluindo os recursos 

naturais no meio urbano; e não podem seguir uma lógica inversa, onde os que estão 

no poder tendem a, de alguma forma, oprimir os marginalizados e a depredar a Terra. 

Isso é contraditório, pois se nossas organizações devem para garantir a qualidade de 

vida humana, como continuam contribuindo para o aumento das desigualdades 

socioambientais?  
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Para Boff (2004), o discurso ecológico na busca pelo equilíbrio do planeta está 

diretamente relacionado a dois problemas: o das pessoas de baixa renda e o da 

agressão sistemática ao planeta. A solução para isso parte da reflexão de como 

diminuir a pobreza e a miséria, e como contribuir para a regeneração do nosso habitat. 

Portanto, o que se precisa entender, após identificar os impactos, é em quem os danos 

incidem, para então propor medidas que sejam mitigadoras, compensatórias ou 

potencializadoras. 

 

3.3.3 Utilização das medidas compensatórias para mitigação das 
desigualdades socioambientais 
 

Com base nos referenciais apresentados, a redução das vulnerabilidades na 

cidade está intimamente ligada a iniciativas para tornar a cidade mais justa e 

igualitária, com a distribuição de infraestruturas urbanas para as áreas carentes de 

serviços e equipamentos públicos, enfim, mitigar as desigualdades socioambientais 

em prol de uma melhor qualidade de vida pra todos. O desenvolvimento das cidades 

é fato e precisa ser planejado de forma a regenerar o ecossistema urbano, produzindo 

efeitos positivos e reestabelecendo o equilíbrio entre os seres vivos, incluindo o ser 

humano e seu habitat.  

Como forma de auxiliar nos processos de intervenção nas cidades, aponta-se 

o EIV como um dos instrumentos da política urbana capaz de contribuir com a 

mitigação das desigualdades socioambientais. Para isso, a eficácia social 

(efetividade) da norma é muito importante e, como descreve Reale (1996), esta 

efetividade da norma jurídica está relacionada ao cumprimento do Direito por parte da 

sociedade, que o reconhece e cobra seus efeitos. A eficácia social é a concretização 

dos preceitos normativos no mundo dos fatos. 

Para que haja, de fato, essa aplicação da legislação urbanística, e para que 

seus efeitos positivos produzam benefícios para todos, a sociedade e todos os atores 

envolvidos precisam reconhecer a norma jurídica. Descreve-se, a seguir, trechos do 

Estatuto da Cidade que preconizam a redução das vulnerabilidades e a melhoria da 

qualidade de vida dos cidadãos: 

 

Art. 1°. [...] Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, 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 



123 

 

segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio 
ambiental. 
Art. 2° A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as 
seguintes diretrizes gerais: 
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à 
terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, 
ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as 
presentes e futuras gerações; 
II – gestão democrática por meio da participação da população e de 
associações representativas dos vários segmentos da comunidade na 
formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos 
de desenvolvimento urbano; 
III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores 
da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse 
social; 
IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial 
da população e das atividades econômicas do Município e do território sob 
sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do 
crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente;  
V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços 
públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às 
características locais [...]. (BRASIL, 2001a). 

 

A relação da lei com a intenção de melhorar a qualidade de vida é evidente 

nos recortes apresentados e servem como justificativa para a implementação do EIV, 

tendo como preceito primordial a função social da propriedade urbana. Uma real 

qualificação do espaço urbano depende da parceria entre os entes público e privado, 

entre os governantes, os empreendedores e a sociedade, tendo entre seus objetivos 

ganhos significativos de qualidade de vida e de redução de desigualdades e 

vulnerabilidades. 

O EIV se mostra como uma grande oportunidade para mitigação das 

desigualdades socioambientais, mas para isso, os conceitos de vizinhança e área de 

influência dos impactos precisam ser atualizados e compreendidos a partir dos direitos 

da coletividade.  

Como contribuição desta pesquisa buscamos avaliar possíveis equívocos na 

aplicação do EIV e nortear os municípios na efetividade dos processos de Estudos de 

Impacto de Vizinhança. Desse modo, por meio de avaliação e análise, o método será 

desenvolvido para verificar se as medidas compensatórias acordadas contribuem para 

que os empreendimentos cumpram a função social da propriedade urbana por meio 

de ações com potencial de mitigar as desigualdades socioambientais. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCAMINHAMENTO  

METODOLÓGICO 

 

 

 

 

  

4 

Fonte: Claudione Medeiros (2021). 
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4 ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 
 

O capítulo 4 apresenta e justifica o encaminhamento metodológico adotado 

nesta pesquisa, tendo como base os objetivos elencados e os referenciais teóricos. 

Aqui se busca esclarecer as questões determinantes da Tese, bem como as 

dimensões de análise dos casos-referência, a coleta de dados e as visitas a campo 

realizadas. 

A abordagem utilizada é a qualitativa, que é centrada na compreensão da 

dinâmica das relações sociais, tendo como enfoque a amostragem intencional, a 

coleta de dados abertos e a análise de textos com representação em quadros, dotados 

de interpretação pessoal (CRESWELL, 2010, p. 21). 

Para demonstrar que o EIV pode e deve ser utilizado como um instrumento 

que colabora para que os empreendimentos cumpram a função social da propriedade 

urbana por meio de ações com potencial de mitigar as desigualdades socioambientais, 

são investigados contextos reais a partir de estudos já realizados na cidade de 

Florianópolis, por meio de casos-referência.  

Para ilustrar o encaminhamento metodológico e a relação entre os métodos e 

objetivos, apresenta-se o Quadro 9. 

 

Quadro 9 - Esquema gráfico do encaminhamento metodológico 

OBJETIVO GERAL 

Avaliar se o EIV, a partir da análise das medidas compensatórias, colabora para que os empreendimentos 
cumpram a função social da propriedade urbana por meio de ações com potencial de mitigar as 

desigualdades socioambientais. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MÉTODOS UTILIZADOS 

Identificar, na literatura da área, o potencial do 
desenvolvimento e do planejamento urbanos para 

enfrentar as vulnerabilidades socioambientais. 
Pesquisa bibliográfica, documental e histórica. 

b)Avaliar o Estudo de Impacto de Vizinhança a partir de 
sua origem, precedentes, legislação no Brasil a ele 

associada e definição da vizinhança impactada. 
Pesquisa bibliográfica, documental e histórica. 

Identificar, por meio de Estudo de Caso, se há correlação 
entre as Áreas de Interesse Social, os impactos negativos 
e a escolha e aplicação das medidas compensatórias do 

EIV. 

Estudo de Caso e casos-referência. 

Pesquisa documental. 

Visita exploratória no IPUF e nos endereços dos 
32 casos-referência. 

Produção de mapas. 

Sugerir orientações sobre a implementação do EIV a fim 
de nortear os técnicos, empreendedores e órgãos públicos 
na distribuição dos investimentos na cidade de forma mais 
equilibrada, preconizando a função social da propriedade 

urbana. 

Análise e interpretação da pesquisa realizada e 
resultados obtidos. 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 
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O estudo dos casos-referência contribuirá para a avaliação da aplicação do 

instrumento EIV na cidade de Florianópolis e para a produção de orientações relativas 

à mitigação das desigualdades socioambientais. O caso-referência é um método de 

estudo adotado por Cavallazzi (1993) que permite a análise de exemplos significativos 

e concretos, buscando a compreensão da eficácia social da norma jurídica. Concede, 

ainda, uma análise com base em fatos para a pesquisa teórica, o que viabiliza a 

construção do conhecimento pretendido (CAVALLAZZI, 1993).  

Os resultados derivados dos métodos de pesquisa serão discutidos e 

apresentados no último capítulo, cujo objetivo é corroborar com a hipótese de 

utilização do EIV como instrumento que intensifica a função social da propriedade por 

meio da orientação de suas medidas compensatórias para a mitigação das 

desigualdades socioambientais. 

 

4.1 ETAPAS DA PESQUISA 
 

Como já apresentado, a estrutura desta tese divide-se em três etapas: i) 

fundamentação teórica e histórica; ii) estudo de caso; e iii) discussão e síntese dos 

resultados.  

Na fundamentação teórica e histórica, foram apresentados os temas 

norteadores da pesquisa, com o intuito de fazer uma contextualização. No estudo de 

caso foi justificada a delimitação da pesquisa, a caracterização das vulnerabilidades 

de Florianópolis/SC e foram apresentados os casos-referência, com o objetivo de 

demonstrar como o EIV vem sendo utilizado na realidade e as possibilidades de 

mudança a partir de observação dos resultados. Na discussão e síntese, serão 

representadas a interpretação e sistematização do conhecimento acumulado. 

Para alcançar, portanto, o objetivo geral desta pesquisa, ou seja, avaliar se o 

EIV, a partir da análise das medidas compensatórias, colabora para que os 

empreendimentos cumpram a função social da propriedade urbana por meio de ações 

com potencial de mitigar as desigualdades socioambientais, toma-se como estudo de 

caso a cidade de Florianópolis/SC. Foram investigadas suas vulnerabilidades a partir 

de relatórios e diagnósticos socioambientais existentes em seu território e analisados 

os documentos dos processos administrativos referentes à EIV. A partir desses casos 

concretos (casos- referência) ocorreram os levantamentos de dados analisando os 

Relatórios de Impactos de Vizinhança (RIV) e os Termos de Compromisso de 



127 

 

Compensação (TCC), onde foram obtidos alguns resultados a serem sintetizados e 

ponderados.  

Durante a análise das experiências da aplicação do EIV, somada à revisão 

dos conceitos apresentados, é que serão atingidos os objetivos específicos: i) 

identificar, na literatura da área, o potencial do desenvolvimento e do planejamento 

urbano para enfrentar as vulnerabilidades socioambientais; ii) avaliar o Estudo de 

Impacto de Vizinhança a partir de sua origem, precedentes, legislação no Brasil a ele 

associada e definição da vizinhança impactada; iii) dentificar, por meio de Estudo de 

Caso, se há correlação entre as Áreas de Interesse Social, os impactos negativos e a 

escolha e aplicação das medidas compensatórias do EIV; e iv) Sugerir orientações 

sobre a implementação do EIV, a fim de nortear os técnicos, empreendedores e 

órgãos públicos na distribuição dos investimentos na cidade de forma mais 

equilibrada, preconizando a função social da propriedade urbana. 

 

4.2 DESCRIÇÃO DOS ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 
 

Os métodos utilizados durante o desenvolvimento desta pesquisa são 

descritos a partir da conexão entre a fundamentação teórica e a histórica, envolvendo 

o tratamentos dos dados obtidos a partir do estudo de caso. Nesta pesquisa, as 

dimensões analíticas da tese foram selecionadas para avaliarem a compreensão da 

delimitação das áreas de influência dos impactos urbanos e da aplicação e 

espacialização das medidas compensatórias, adotando, desse modo, uma linha 

teórica principal e apresentando conceitos que complementam a conjectura 

apresentada.  

Dentro da abordagem qualitativa, a estratégia metodológica, partindo da 

apresentação da linha teórica, foi o desenvolvimento do estudo de caso contendo uma 

análise documental, legislativa e de mapas, complementados com visitas 

exploratórias e uma análise comparativa dos dados de casos-referência, com foco na 

compreensão das dinâmicas socioambientais na cidade a partir da implementação do 

EIV. 

  



128 

 

Quadro 10 - Estratégias e procedimento metodológicos 

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS E PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

Abordagem Estratégias metodológicas Procedimentos Resultados esperados 

Qualitativa 

Estudo de caso 

 

Casos-referência 

Documentos 

 

Legislação 

 

Mapas 

 

Visitas exploratórias 

Como os EIVs e RIVs entendem a 
vizinhança. 

Como delimitam as áreas de influência. 

Localização das medidas 
compensatórias acordadas. 

Orientações para implementação do EIV 
com foco na mitigação das 

desigualdades socioambientais. 

Fonte: elaborado pela autora (2021) 

Com base nos dados e nos mapas coletados foi realizada uma análise das 

vulnerabilidades de Florianópolis, sob a perspectiva do campo de estudo da 

arquitetura e urbanismo, apresentando a cidade e seu contexto urbano. Em seguida, 

foi realizada uma leitura da legislação da cidade que se relaciona com o instrumento 

EIV, em busca de elucidar sua implementação e regulamentação. Para atingir os 

resultados esperados em relação à compreensão sobre como os atores entendem e 

delimitam as áreas impactadas, e como justificam as aplicações das medidas 

compensatórias, foram escolhidos casos-referência a partir de um levantamento dos 

EIVs protocolados na cidade de Florianópolis no período de 2015 a 2020. 

A caracterização das vulnerabilidades de Florianópolis não pretende substituir 

a necessidade do diagnóstico socioambiental, que deve ser realizado de forma 

multidisciplinar, mas apenas apontar as demandas mais urgentes como exemplos 

para demonstrar as possíveis aplicações do instrumento EIV para mitigação dessas 

desigualdades.  

A fomentação do debate público não ocorre apenas sobre os impactos que a 

urbanização ocasiona na cidade, mas também sobre os efeitos positivos que essa 

mesma urbanização pode gerar, ou ainda tratarmos dos benefícios em produzir uma 

cidade mais igualitária e com menos vulnerabilidades. 

Durante os procedimentos metodológicos, duas dimensões precisam ser 

desenhadas: a dimensão socioeconômica – quem são os vulneráveis; e a dimensão 

demográfica – onde eles estão localizados. Somente assim será possível, a partir da 

comparação com os dados dos EIVs, entender e definir quais orientações poderão 

nortear os técnicos, empreendedores e órgãos públicos na produção de projetos que 

contribuam positivamente com a regeneração da cidade, com base na redução das 

vulnerabilidades. 
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No entanto, para que a amostra seja adequada para a análise do todo, o 

campo de pesquisa precisa ser delimitado, o que será apresentado na próxima seção. 

 

4.3 DELIMITAÇÃO DO CAMPO DE PESQUISA 
 

A pesquisa foi realizada na cidade de Florianópolis/SC a partir da análise de 

sua legislação urbana pertinente ao instrumento EIV e dos processos de estudo dos 

anos de 2015 a 2020. 

O recorte espacial foi escolhido a partir da linha de pesquisa do Laboratório 

de Ecologia Urbana (LEUR), da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 

relacionada com a infraestrutura social e com os ecossistemas das cidades, na qual 

a cidade de Florianópolis é utilizada como um grande laboratório urbano. Outros 

fatores também foram determinantes para essa delimitação, como a intenção de se 

ter uma variante espacial fixa, a fim de poder atingir uma amostragem maior, e de 

haver adequação do estudo às limitações de tempo e recursos disponíveis. O roteiro 

apresentado poderá ser aplicado na análise e avaliação dos EIVs aprovados em 

outras cidades no Brasil. 

A delimitação temporal, procurou selecionar os EIVs aprovados na cidade a 

partir do ano de 2015, para, a partir de uma análise dos dados, traçar um perfil da 

aplicação do instrumento e, da mesma maneira, compreender como as medidas 

compensatórias têm interagido com o meio urbano promovendo ou não a mitigação 

das desigualdades socioambientais. Nesta pesquisa os EIVs, denominados “casos-

referência”, foram categorizados a partir da divisão administrativa em distritos da 

cidade de Florianópolis. 
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Fonte: Claudione Medeiros (2021). 
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5 ESTUDO DE CASO 
 

O estudo de caso foi o método escolhido para investigar fatos relatados no 

referencial teórico e foi realizado a partir da coleta de dados, na maioria das vezes, 

qualitativos, com a finalidade de verificar como a implementação do EIV está sendo 

aplicada na prática. Tal método se caracteriza pelo estudo de um objeto a partir de 

eventos reais, explorando e descrevendo fenômenos atuais inseridos no contexto 

urbano.  

A estrutura do estudo de caso será analítica linear e comparativa. Segundo 

Yin (2001), a estrutura é analítica quando parte da revisão da literatura, no entanto, 

são as descobertas feitas a partir dos dados coletados que implicarão nas análises e 

conclusões.  

Para o estudo de caso, foi escolhida a cidade de Florianópolis, por ser a capital 

de Santa Catarina e por ser a sede da Universidade Federal e do Laboratório de 

Ecologia Urbana, que tem suas pesquisas focadas em Florianópolis. Para o estudo, 

foi realizada uma investigação acerca das vulnerabilidades da cidade relativas às 

questões de cunho urbano, sob a ótica da arquitetura e urbanismo, além da sua 

legislação e implementação relativas ao EIV. 

Além da leitura das vulnerabilidades da cidade, foram avaliados alguns EIVs 

já aprovados, os quais denominamos “casos-referência”. Esse método aplicado é 

baseado nos estudos de Cavallazzi (1993), que permitem uma análise de exemplos 

significativos e concretos, neste caso, dos EIVs aprovados na cidade de Florianópolis, 

buscando a compreensão da eficácia social da norma jurídica.  

Os casos-referência permitirão uma análise com base em fatos, por meio de 

estrutura comparativa, a fim de demonstrar os padrões na implementação do EIV 

existentes e as orientações que precisam ser traçadas para atingir o objetivo desta 

pesquisa. Estes casos reais foram categorizados e analisados para a compreensão 

dos impactos elencados, da delimitação das áreas de influência e do destino das 

medidas compensatórias. 

As evidências procuradas são os entendimentos sobre a área de influência 

dos impactos nos relatórios, a relação dos empreendimentos com a cidade e as 

medidas compensatórias atribuídas aos impactos que não puderam ser mitigados. 

Para isso, as fontes de evidências utilizadas foram: a documental; a de registro de 

arquivos e dados, como mapas e tabelas; e as visitas exploratórias. 
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Quadro 11 - Síntese dos encaminhamentos metodológicos e fontes do estudo de 
caso 

 
Fonte: elaborado pela autora (2021). 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DAS VULNERABILIDADES EM FLORIANÓPOLIS 
 

A capital do estado de Santa Catarina, Florianópolis, está localizada no 

centro-leste do estado, sendo banhada pelo Oceano Atlântico. Grande parte do 

município (97,23%) está situada na Ilha de Santa Catarina e possui 421.240 

habitantes, de acordo com o último censo de 2010 do IBGE , distribuídos em 674,844 

km² (IBGE, 2010). Para 2021, a população estima é de 516.524 habitantes, uma média 

de 22,61% de crescimento estimado pelo IBGE Cidades (IBGE, 2021b). 

O seu índice de Gini, que mede a desigualdade de renda, é 0,502, de acordo 

com a pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua do IBGE, sendo mais 

desigual do que a própria média catarinense, que tem o índice de 0,422, e longe dos 

países que estão no topo do ranking de bem-estar dos seus cidadãos, como a 

Noruega (0,275) e a Islândia (0,256), ressaltando que quanto mais próximo de zero, 

menos desigual é a cidade ou o país (IBGE, 2010).  

• Plano Municipal de Habitação de Interesse Social de Florianópolis

• Plano Municipal de Saneamento Básico

• IBGE 

• SNIS - Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento

• Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Grande Florianópolis

• Relatório de Monitoramento do Plano Municipal de Educação do MPSC

• Diagnóstico Participativo da Drenagem Urbana de Florianópolis, DREMAP

• Revisão do Plano Municipal de Redução de Riscos

Caracterização das vulnerabilidades em Florianópolis

• IPUF - portarias, IN e visitas exploratórias

• Leis - federais e municipais

• Decretos municipais

Panorama da regulamentação do EIV em Florianópolis

• IPUF - EIVs, RIVs, TCC e Visitas exploratórias

Análise dos Casos-referência

• Síntese dos dados

• Análise das evidências

Resultados da pesquisa
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A intensificação da desigualdade socioambiental é uma questão histórica na 

capital de Santa Catariana. Acerca disso, Santos (2009, p. 18) aponta que a geografia 

histórica da pobreza urbana em Florianópolis foi acentuada no início do século XX, 

com a “[...] expulsão de parte dessa população para os morros e exclusão dos 

equipamentos e serviços urbanos que estavam sendo implantados na cidade.”. Isso é 

algo que ainda hoje podemos sentir na distribuição territorial da cidade, onde as 

populações mais pobres estão nos bairros com menor oferta de infraestrutura urbana 

e muitos habitantes vivem em áreas de risco.  

Florianópolis não somente precisa combater sua desigualdade de renda, 

como também sua desigualdade urbana e ambiental, pois há partes da cidade dotadas 

de sistemas de infraestruturas adequadas, enquanto algumas comunidades estão 

cada vez mais vulneráveis. Nesse sentido, o EIV é apontado como um possível aliado 

no combate a essas desigualdades. 

As vulnerabilidades na cidade, apresentadas neste capítulo, são baseadas 

em levantamentos e dados disponibilizados pelo poder público.  

 

 

5.1.1 Vulnerabilidades na cidade: Florianópolis  
 

Comparada às médias brasileiras, a capital catarinense tem bons IDH (0,847) 

e índice de GINI (0,502), mas se comparada a outras cidades do mundo, como Oslo, 

na Noruega (IDH 0,968 e GINI 0,259), ou Zurique, na Suíça (IDH 0,976 e GINI 0.296) 

(IBGE, 2020a), dentre outras, seus índices poderiam e deveriam ser melhorados com 

o objetivo de contribuir para a tão desejada melhoria da qualidade de vida, abordada 

no capítulo 2 deste estudo. 

O índice de pobreza do IBGE mede o percentual da população com 

rendimento nominal mensal per capita de até meio salário-mínimo, e na cidade de 

Florianópolis, 24,6% das pessoas estão incluídas nesse índice (IBGE, 2021b). A 

pobreza dificulta que as pessoas tenham acesso a direitos básicos, como moradia, 

saneamento, saúde, educação e lazer, e isso se reflete diretamente na qualidade de 

vida. 

A desigualdade socioambiental ocorre quando aqueles que geralmente 

ganham menos sofrem ainda mais com privações de acessos às infraestruturas na 

cidade. Os impactos da urbanização, muitas vezes, têm influência nesse tipo de 
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desigualdade, além das divisões político-administrativas, mas como esta pesquisa 

trabalha com o recorte da legislação municipal e foi escolhida como estudo de caso a 

capital catarinense, vamos nos ater ao estudo das vulnerabilidades na cidade de 

Florianópolis.  

A Florianópolis, musicada por Cláudio Alvim Barbosa (1965), descreve a 

cidade que todos desejam: “Um pedacinho de terra, perdido no mar! Num pedacinho 

de terra, beleza sem par! Jamais a natureza reuniu tanta beleza, jamais algum poeta 

teve tanto pra cantar, num pedacinho de terra, belezas sem par” (BARBOSA, 1965, 

n.p). Para que esta beleza descrita pelo poeta continue sendo apreciada por todos, os 

impactos com a urbanização precisam ser mitigados e compensados com ações que 

contribuam para uma cidade ecologicamente e socialmente equilibrada, com 

harmonia entre as ocupações e o seu meio físico. 

Cada intervenção na cidade afeta de alguma forma o meio, e uma das 

principais questões está em entender que esses impactos atingem toda a cidade, 

sendo que, geralmente, os mais impactados também são os mais vulneráveis. Logo, 

as medidas compensatórias não devem nem podem ficar restritas às vizinhanças 

imediatas do próprio empreendimento, pois isso seria uma maneira de intensificar 

ainda mais as desigualdades, visto que, na maioria das vezes, essas vizinhanças já 

são beneficiadas com infraestruturas e equipamentos públicos já instalados. 

Vamos resgatar as vulnerabilidades socioambientais descritas no capítulo 2: 

privação de habitação de qualidade; privação de equipamentos públicos de saúde e 

educação; privação de equipamentos comunitários, como áreas de lazer, esporte e 

cultura; privação de saneamento básico; privação de transporte público eficaz; 

exposição a riscos, como enchentes e deslizamentos; e contribuição à poluição do 

planeta.  

Em vista disso, um recorte é dado na indicação das vulnerabilidades na cidade 

relativas a esta pesquisa, que está relacionada diretamente à política de 

desenvolvimento urbano preconizada no artigo 182 da CF/1988, com o intuito de 

prezar pelo bem-estar dos cidadãos e exaltar a função social da propriedade urbana 

como exigência fundamental de ordenação das cidades brasileiras.  

Alguns dados do IBGE Cidades são importantes para o debate, pois 

apresentam não somente os principais problemas urbanos da capital, mas também 

permite visualizar em quais indicadores de qualidade de vida urbana é necessário 

investir mais na cidade. É importante salientar que o último censo ocorreu em 2010, 
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ou seja, há mais de 11 anos que nosso País se encontra sem sua principal fonte de 

informação estatística utilizada para apoiar suas políticas públicas. Além da 

atualização do censo, um completo diagnóstico socioambiental é necessário para 

isso, como descrito no capítulo 2 desta pesquisa. 

 

Quadro 12 - Dados sobre território e meio ambiente de Florianópolis com base no 
Censo de 2010 

Esgotamento 
sanitário 

Quantidade de domicílios que possuem acesso à rede coletora (não 
comprovado se estão ligados na rede). 

87,8% 

Vias públicas com 
arborização 

Quantidade de domicílios em ruas que possuem arborização 
(sombreamento). 

32% 

Urbanização 
adequada 

Quantidade de domicílios com vias públicas com presença de drenagem, 
calçada e pavimentação (muitas vezes a calçada não está adequada). 

54,4 % 

Fonte: elaborado pela autora a partir dos dados do IBGE Cidades (2021b). 

Apoiado aqui nos últimos dados do IBGE, com foco nos quesitos elencados, 

Florianópolis está longe de ser modelo para o País, pois, quando comparada a outras 

cidades do Brasil, sua posição é 559a em relação à quantidade de domicílios com 

acesso ao esgotamento sanitário realizado com tratamento, 4793a em relação ao 

quesito vias públicas com arborização e ocupa a posição 328a quando o assunto é 

urbanização adequada, incluindo a presença de pavimentação nas vias públicas, com 

drenagem e calçadas.  

Os dados apresentados apontam a falta de infraestrutura urbana, que é um 

agravante das vulnerabilidades, tanto sociais, pois acabam afetando diretamente os 

grupos mais pobres, quanto ambientais, com a exposição ao risco de desastres 

naturais e poluição. Os mais vulneráveis socialmente têm, na maioria das vezes, todas 

as privações acumuladas, sofrendo com situações como a falta de moradia, saúde, 

educação, saneamento básico e lazer. Os mais vulneráveis ambientalmente estão 

expostos a enchentes e alagamentos; a deslizamentos; a residir em áreas próximas à 

lixões; e ao esgotamento sanitário sem tratamento. E dentro da cidade, onde eles 

estão? E como os atores envolvidos no processo de urbanização poderão contribuir 

para diminuir essas vulnerabilidades na cidade?  

No diagnóstico realizado para o Plano de Habitação (FLORIANÓPOLIS, 

2012), encontram-se mapeadas as áreas mais vulneráveis da cidade, nomeadas 

Áreas de Interesse Social (AIS), e o diagnóstico também descreve as necessidades 

de infraestruturas para cada uma dessas áreas mapeadas. Os levantamentos e 
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diagnósticos realizados, embora precisem ser atualizados, são imprescindíveis para 

o planejamento e distribuição dos investimentos na cidade. 

Quanto à oferta de equipamentos públicos de educação, o Relatório de 

Monitoramento do Plano Municipal de Educação, elaborado pelo Ministério Público de 

Santa Catarina (MPSC, 2019), apresenta dados relacionados ao cumprimento de 

metas apontadas no plano e, dentre elas, o atendimento em creche e pré-escola de 

crianças de zero a cinco anos. Esses dados apontam ainda a deficiência de ofertas 

de vagas para a educação infantil no município de Florianópolis, demonstrando que o 

atendimento em creches e pré-escolas no município não está universalizado. Em 

2018, de acordo com números de demanda e matriculados, foram computadas 911 

crianças fora da pré-escola e 4.589 crianças esperando vaga em creches (MPSC, 

2019).  

Nos anos de 2019 e 2020, conforme divulgação da Secretaria de Educação 

no site oficial da prefeitura (FLORIANÓPOLIS, 2021b), foram entregues ou estavam 

com obras na fase final alguns Núcleos de Educação Infantil Municipal (NEIM): na Vila 

Aparecida, com capacidade para 245 crianças; em Capoeiras, para 200 crianças; no 

Sol Nascente, no Saco Grande, para 65 crianças; na Tapera, com 195 vagas; na 

Caeira do Saco dos Limões, para atender 240 crianças; no Morro do Céu, para 160 

crianças; no Morro do Horácio, para 240 crianças; no Rio Vermelho, para 200 crianças; 

e nas Areias do Campeche, para 200 crianças. Totalizando uma ampliação de 3.554 

novas vagas, no entanto, essas vagas não cobrem o déficit de 2018 (Gráfico 3). 

Portanto, os investimentos púbicos em educação, em se tratando da educação infantil, 

precisam ser ampliados. Nesse montante ainda se deve computar as despesas com 

manutenção e ampliação de vagas nessas unidades. A realização de esforços 

conjuntos dos órgãos governamentais e sociedade civil é fundamental para 

atendimento dessa demanda tão fundamental, principalmente para as famílias que 

necessitam desse atendimento público para poderem trabalhar. 
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Gráfico 3 - Demanda e matrículas realizadas na educação infantil de Florianópolis 
em 2018 

 
Fonte: elaborado pela autora a partir do Relatório de Monitoramento do Plano Municipal de Educação 

realizado pelo MPSC (2019). 

O acesso aos equipamentos públicos de saúde, assim como na maioria das 

cidades do País, já era deficiente para quem depende exclusivamente do Sistema 

Único de Saúde (SUS), mas na pandemia se mostrou ainda mais difícil conseguir 

alguns atendimentos. O Plano Estadual de Saúde (2019) estipula algumas metas e 

diretrizes que precisam ser alcançadas até 2023, para que esse serviço público seja 

mais eficiente, e dentre elas se destacam: qualificar a atenção à saúde, voltada para 

as ações de vigilância em saúde; ampliar o quantitativo das Unidades de Suporte 

Avançado (SAMU); fortalecer a atenção primária à saúde com enfoque comunitário; 

qualificar todos os pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde (RAS), com 

objetivo de reduzir as filas de espera; reduzir a judicialização em saúde; implementar 

estratégias de captação de recursos financeiros; ampliar as ações de regulação do 

serviço de saúde, potencializando o acesso dos usuários e promovendo a equidade 

(SANTA CATARINA, 2019).  

O Plano Municipal de Saúde de Florianópolis (2014b) aponta, em seu 

diagnóstico, alguns problemas a serem minimizados. Dentre eles se destaca o 

insuficiente investimento público no setor, tanto na esfera municipal quanto nas 

estadual e federal, não conseguindo atingir as expectativas e necessidades da 

população, apontando como ameaça o fato de que: 
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Embora o IDH seja alto (IDH-M: 2000 = 0,766; 2010 = 0,847), a iniquidade 
persiste, mantendo minorias desvalorizadas e com risco de serem pouco 
assistidas, paralelamente, a fatia da população com maior renda e acesso à 
informação, por utilizar menos o sistema público, deixa de pressioná-lo para 
a melhoria da qualidade dos serviços prestados. (FLORIANÓPOLIS, 2014b, 
p. 9 ). 

O último Plano de Saúde foi elaborado em 2017, englobando os anos de 2018 

a 2021, e continuou apontando como um de seus objetivos o aumento da captação 

de recursos financeiros buscando a sustentabilidade da Rede Municipal de Saúde e a 

redução e prevenção dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações 

de vigilância, promoção e proteção da saúde, além da produção de ambientes 

saudáveis na cidade. 

Em relação aos determinantes sociais de saúde, o ambiente continua sendo 
uma preocupação dada à baixa cobertura de rede de esgoto e aos estudos 
insuficientes sobre os corpos hídricos que recebem os efluentes em 
Florianópolis. O saneamento ambiental inadequado determina 
consequências danosas como as doenças veiculadas pelo Aedes aegypti, 
cuja taxa de repetição de foco na capital chega 48%. Ainda no rol dos 
determinantes sociais, segundo o censo IBGE de 2010, 88,7% da população 
residia em área urbana, [...] e 11,9% da população viviam em área de risco 
geológico ou de alagamento. (FLORIANÓPOLIS, 2017b, p. 9). 

Tanto nas demandas por educação quanto por saúde, os investimentos 

públicos ainda são insuficientes para atingir toda a população; e a falta de saneamento 

básico e o aumento da poluição também contribuem para o aumento dos problemas 

com saúde. As pessoas privadas desses atendimentos são cada vez mais impactadas 

com o adensamento populacional oriundo dos novos empreendimentos. As 

intervenções particulares, muitas vezes, ignoram essas demandas, visto que o perfil 

dos seus clientes não necessita desses serviços públicos. Portanto, cabe ao governo 

e seu corpo técnico a sensibilidade para o entendimento de que é necessário haver a 

ampliação e melhoria desses equipamentos, a fim de diminuir essas vulnerabilidades 

na cidade. 

Outro problema urbano que também acaba impactando os mais vulneráveis 

socialmente é a mobilidade. Florianópolis, assim como muitas cidades brasileiras, 

enfrenta um aumento na dificuldade de deslocamento de pessoas e bens na cidade.  

No ano de 2015 foi realizado um diagnóstico para embasar o Plano de 

Mobilidade Urbana Sustentável da Grande Florianópolis (PLAMUS) (SANTA 

CATARINA, 2015), o qual apontou em suas conclusões que o problema de mobilidade 

urbana da capital estava relacionado diretamente: à elevada utilização do transporte 
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individual motorizado (carros e motos); ao alto grau de saturação das principais vias; 

e a baixa efetividade do transporte coletivo. 

As conclusões estão relacionadas entre si, visto que um dos motivos 

apresentados para que haja uma elevada preferência pelo transporte particular é a 

baixa efetividade do transporte público coletivo.  

Os serviços de ônibus municipais e intermunicipais, em geral, operam com 
intervalos elevados, principalmente fora dos períodos de pico, apresentam 
altos tempos de viagens, dependem de transbordos muitas vezes não 
otimizados e não possuem integração tarifária metropolitana. (SANTA 
CATARINA, 2015, p. 28). 

Bispo (2017) apresenta alguns pontos que evidenciam a deficiência do 

transporte público da capital. O primeiro deles é o caso dos terminais de ônibus no 

meio do caminho, ou a falta de ofertas por linhas diretas entre bairros, fazendo com 

que muitos passageiros sejam obrigados a desembarcar em terminais intermediários 

para troca de ônibus, adicionando intervalos de espera e aumentando o tempo do 

deslocamento. O segundo ponto é o direito de ir e vir com hora marcada, pois há falta 

de horários alternativos durante o período de trabalho, e quando nos referimos aos 

feriados e finais de semana, as dificuldades se agravam. O PLAMUS (SANTA 

CATARINA, 2015) indica que o deslocamento com veículo particular em Florianópolis 

é 46% mais rápido do que o transporte público, representando quase metade do 

tempo de deslocamento (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4 - Comparação entre tempo médio gasto no transporte público e no privado 
em Florianópolis 

 
Fonte: elaborado pela autora a partir dos levantamentos do PLAMUS (SANTA CATARINA, 2015). 
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Desse modo, o tempo de viagem e os grandes intervalos elevam a opção por 

veículo particular, que, por sua vez, causa ainda mais demora no deslocamento dentro 

da cidade. E isso gera um problema maior ainda para aqueles que dependem 

exclusivamente desse transporte público, que se torna ineficiente, demorado e caro. 

A bicicleta como modal de transporte ainda corresponde a 3,7 % do total de 

viagens, em razão da falta de ciclovias, de segurança no trânsito e da própria 

configuração morfológica da ilha, com a incidência de uma topografia com grandes 

desníveis, muitas subidas e descidas (SANTA CATARINA, 2015). Além disso, há falta 

de infraestrutura adequada para ciclistas e também para pedestres, pois há calçadas 

muito estreitas, sem pavimentação, sem acessibilidade ou mesmo inexistentes.  

Por meio da análise dos dados e diagnóstico apresentado, foram 

estabelecidas no PLAMUS as rotas prioritárias a serem implantadas em Florianópolis 

em um prazo de até 15 anos. 

 

Figura 7 - Prioridade de implantação da infraestrutura cicloviária em Florianópolis 

Mapa 1 – Ciclovias existentes em 2015 Mapa 2 – Prioridade de implantação 

  

Fonte: Plamus (SANTA CATARINA, 2015, p. 66; p. 49). 

De acordo com os estudos apresentados, podemos elencar algumas das 

vulnerabilidades na cidade a serem minimizadas a partir de políticas públicas e 
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investimentos: a privação dos equipamentos urbanos e comunitários, como a falta ou 

precariedade de creches, escolas, serviços de saúde, serviços assistenciais e áreas 

para cultura e lazer; a privação de infraestrutura urbana e equipamentos públicos, 

como saneamento básico (abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza 

urbana, drenagem e manejos de resíduos sólidos), sistema viário adequado e o 

fornecimento de energia; e a mobilidade urbana e a demanda por transporte público. 

 O Índice do Bem-Estar Urbano (IBEU), citado no segundo capítulo desta tese, 

contém cinco dimensões: mobilidade urbana; condições ambientais urbanas; 

condições habitacionais urbanas; atendimento de serviços coletivos urbanos; e 

infraestrutura urbana. Ribeiro e Ribeiro (2013) relatam que elas foram concebidas a 

partir da compreensão do que se deve propiciar às pessoas no meio urbano em 

termos de condições materiais de vida. Os autores consideram “que dentro do espaço 

urbano há desigualdades das condições de bem-estar, decorrente, entre outros 

aspectos, da luta que os grupos sociais realizam pela apropriação do espaço.” 

(RIBEIRO; RIBEIRO, 2013, p. 10). 

As dimensões urbanas estudadas estão diretamente relacionadas às 

questões sobre mobilidade e oferta de equipamentos urbanos e comunitários 

analisados no EIV, incluindo os sistemas de infraestrutura urbana: fornecimento de 

água potável; coleta e destino correto do esgotamento sanitário e dos resíduos 

sólidos; iluminação; pavimentação; arborização; calçadas acessíveis; e drenagem 

urbana. Todos esses serviços elencados podem ser executados por meio de 

investimentos públicos, e a orientação em destinar os recursos oriundos das medidas 

compensatórias dos EIVs para esse fim vai gerar um movimento positivo na mitigação 

das desigualdades socioambientais. Cada um desses problemas minimizados auxilia 

na diminuição das vulnerabilidades na cidade. 

Além das desigualdades apresentadas em relação ao acesso à cidade, os 

riscos a desastres naturais também estão agregados nesse conceito, aumentando 

ainda mais o grau da vulnerabilidade socioambiental. Quem são aqueles que estão 

mais suscetíveis e expostos ao risco na capital?  

Em 2014 foi realizado o diagnóstico para revisão do Plano Municipal de 

Redução de Riscos de Florianópolis (PMRR) e nele foram elencadas tipologias de 

risco geológico e hidrológico: deslizamento de solo; deslizamento de solo e rocha; 

deslizamento de rocha; processos erosivos; recalques e abatimentos; solapamentos 

de margens de córregos; e processos de alagamento e inundação.  
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A Comissão Especial de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais de 

Florianópolis (DREMAP), produziu um diagnóstico participativo em 2019, no qual 

foram mapeados e georreferenciados todos os problemas relativos à drenagem 

urbana, e o principal problema identificado foi o de alagamento, com 67% dos 

registros, seguido de inundação, com 9%, e de enxurrada e obstrução de acessórios 

de drenagem, com 7% cada. A falta de infraestrutura urbana eficaz, em conjunto com 

eventos climáticos, potencializa ainda mais as vulnerabilidades ambientais. 

 

5.1.2 Coincidência das vulnerabilidades social e ambiental 
 

A coincidência entre a localização das áreas de interesse social e a privação 

de serviços e equipamentos públicos é um aspecto recorrente em várias cidades 

brasileiras. Para Sakata (2011), as melhorias na infraestrutura urbana, tais como 

obras viárias; espaços públicos e comunitários; redes de esgoto; e fornecimento de 

água tratada e energia elétrica; ocorrem com mais frequência nos bairros mais ricos.  

Famílias de maior poder aquisitivo mudam-se, quando o fazem, para áreas já 
providas de infraestrutura. Pessoas de menor renda se instalam em áreas 
ainda desprovidas de serviços onde cabe ao poder público prover a 
infraestrutura que falta. (SAKATA, 2011, p. 45). 

Para compreender esses acontecimentos simultâneos foi realizada uma 

comparação entre mapeamentos e diagnósticos da cidade de Florianópolis e a 

localização dos grupos mais pobres, indicados pelas áreas de interesse social, que 

possuem algum tipo de privação em relação às infraestruturas urbanas e se 

encontram em áreas de risco ou ambientalmente frágeis. Ou seja, a intenção foi 

verificar se a localização dos grupos socialmente vulneráveis coincide com as áreas 

ambientalmente vulneráveis, conforme indicações de Alves (2006); Firpo et al. (2009); 

Mendes (2013); e Cardoso (2020).  
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Figura 8 - Localização das regiões das áreas de interesse social e divisão dos 
distritos administrativos de Florianópolis 

  
Fonte: PMHIS - Produto 02, Inserção Regional e Características do Município (FLORIANÓPOLIS, 

2009, ; p. 31; p. 12).  

Comparando as localizações geográficas das regiões das Áreas de Interesse 

Social (AIS) com as de vulnerabilidade ambiental e áreas de risco na cidade de 

Florianópolis, muitas das áreas acabam por coincidir. Sendo que em todas essas 

áreas (Centro, Continente, Norte da Ilha, Saco Grande, Maciço da Costeira e Sul da 

Ilha) parte da população de baixa renda vive em terrenos de encostas ou mangues, 

onde também estão as áreas mais vulneráveis a deslizamentos e alagamentos. 

A maioria das AIS está localizada no Distrito Sede, tanto na parte continental 

quanto na ilha, correspondendo ao Continente, Centro, Saco Grande e Maciço da 

Costeira. Elas ocupam, na sua maioria, terrenos com morfologia relacionadas à maior 

vulnerabilidade a desastres. 

De acordo com os estudos da geologia e geomorfologia realizados pela 

revisão do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico (PMISB) 

Localização das AIS Distritos de Florianópolis 
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(FLORIANÓPOLIS, 2021a), Florianópolis é caracterizada por duas formações 

distintas: os terrenos rochosos e os sedimentares. Os terrenos rochosos formam as 

partes mais elevadas do município, enquanto os sedimentares estão distribuídos pela 

planície costeira, vales, lagunas e nas proximidades das encostas. Essas tipologias 

estão diretamente associadas a riscos de movimento de massa, como deslizamentos 

de solo e rocha, alagamentos, inundações e erosão costeira.  

 

Quadro 13 - Morfologia dos terrenos das Áreas de Interesse Social 

DISTRITO 
ÁREAS DE INTERESSE 

SOCIAL 
TOTAL DE 

COMUNIDADES 
NÚMERO DE 

COMUNIDADES 

MORFOLOGIA 
DOS TERRENOS 

OCUPADOS 

Sede Continente Continente 20 

3 Encosta 

16 Urbanizada 

1 Orla 

Sede Ilha Centro 19 19 Encosta 

Sede Ilha Maciço da Costeira 8 
2 Mangue 

6 Encosta 

Canasveireiras, 

Cachoeira do Bom 
Jesus, Ingleses do 

Rio Vermelho 

Norte da Ilha 7 

2 Mangue 

3 Encosta 

2 Urbanizada 

Sede Ilha Saco Grande 6 
5 Encosta 

1 Urbanizada 

Ribeirão da Ilha, 

Pântano do Sul, 

Campeche 

Sul da Ilha 5 

1 Mangue 

1 Restinga 

1 Duna 

1 Urbanizada 

1 Encosta 

Fonte: PMHIS, Poduto 02, Inserção Regional e Características do Município (FLORIANÓPOLIS, 
2009, p. 33). 

Grande parte do território de Florianópolis é formado por áreas 

ambientalmente frágeis. A cidade possui um relevo bem acidentado, formado por 

sessenta morros que variam de 74 m a 521 m, de acordo com o mapa fornecido pelo 

IPUF (Figura 9).  
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Figura 9 - Hipsometria do município de Florianópolis 

 
Fonte: IPUF (2020). 

A capital possui também ecossistemas que precisam ser preservados, como 

os manguezais, os remanescentes de Floresta Atlântica, as dunas e as restingas. De 

acordo com o diagnóstico do PMHIS, a maior parte da população pobre da capital está 

em locais inadequados, seja devido à falta de infraestrutura urbana, seja em razão da 

fixação em locais ambientalmente frágeis: “38% delas em encostas, 11,01% em topos 

de morros, 18% em outras localidades inapropriadas, e apenas 33% encontram-se 

em áreas urbanizadas/consolidadas.” (FLORIANÓPOLIS, 2011, p. 16). 

Para o Distrito Sede foram analisados e comparados os dados relativos às 

AIS e às áreas de risco. As AIS apresentam riscos conforme explicitado no Quadro 14 

e mapeadas no Anexo A do PMHIS (FLORIANÓPOLIS, 2011). 
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Quadro 14 - Áreas de Interesse Social do Distrito Sede X Mapeamento de Riscos 

DISTRITO SEDE - CONTINENTE 

AIS Áreas de Risco Tipo de risco 

- PC3 - PC3 (ÁREA 1) 
5 Inundação 
6 Alagamento 

- Santa Teresinha I e II - Santa Terezinha I e II (ÁREA 2) 3 Deslizamentos 

- Morro do Flamengo/Flamenguinho 
- Morro do Flamengo / Flamenguinho 
(ÁREA 3) 

Deslizamento 

- CC1 

- Morro da Caixa I e II 

- CC1 (ÁREA 4) 

- Morro Da Caixa I e II (ÁREA 4) 

Deslizamento / 

Deslizamento de aterro 
1 Queda de bloco 

- Arranha Céu 

- MacLaren 

- Nova Jerusalém 

- Vila Aparecida I e II 

- Arranha Céu (ÁREA 5) 

- MacLaren (ÁREA 5) 

- Nova Jerusalém (ÁREA 5) 

- Vila Aparecida I e II (ÁREA 5) 

Deslizamento / 

Deslizamento de aterro 
2 Roalamento de bloco 

- Chico Mendes 

- Jardim Ilha Continente 

- Monte Cristo 

- Nossa Senhora da Glória 

- Nossa Senhora do Rosário 

- Nova Esperança 

- Novo Horizonte e 

- Ponta do Leal 

________________________ 
Não aparecem no 
mapeamento de risco. 

DISTRITO SEDE - ILHA 

AIS ÁREAS DE RISCO Tipo de risco 

- Morro do Horácio 

- Vila Santa Vitória 

- Morro do Horácio (ÁREA 6) 

- Vila Santa Vitória (ÁREA 6) 

Deslizamento 

Queda de bloco 
4 Enxurrada 

- Morro do 25 - Morro do 25 (ÁREA 7) Deslizamento 

- Morro do Céu - Morro do Céu (ÁREA 8) Deslizamento 

- Rua Ângelo Laporta 

- Rua José Boiteux 

- Rua Ângelo La Porta (ÁREA 9) 

- Rua José Boiteux (ÁREA 9) 

Deslizamento / 

Deslizamento de aterro 

Queda de bloco 

Rolamento de bloco 

- Mont Serrat 

- Santa Clara / M. Topp (Vila 
Barreta) 

- Serrinha I e II 

- Rua Laudelina Cruz Lemos 

- Monte Serrat (ÁREA 10) 

- Morro da Cruz (ÁREA 10) 

- Santa Clara / M. Topp (ÁREA 10) 

- Serrinha I e II (ÁREA 10) 

- Rua Laudelina Cruz Lemos (ÁREA 10) 

Deslizamento 

Queda de bloco 

Rolamento de bloco 

- Morro da Mariquinha 

- Morro do Tico Tico 

- Morro da Mariquinha (ÁREA 11) 

- Morro do Tico Tico (ÁREA 11) 

Queda de bloco 

Rolamento de bloco 

- Morro da Queimada 

- Morro do Mocotó 

- Morro da Queimada (ÁREA 12) 

- Morro do Mocotó (ÁREA 12) 

Deslizamento 

Rolamento de bloco 

- Caeira da Vila Operária I, II e III 

- Carvoeira (Boa Vista) 

- Caeira (ÁREAS 10 E 13A) 

- Carvoeira - Boa Vista (ÁREA 13B) 

Deslizamento 

Rolamento de bloco 
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- Pantanal - Pantanal (Mangueirão) (ÁREAS 14 e 15) 
Deslizamento 

Rolamento de bloco 

- Costeira I, II, III, IV e V - Costeira I, II e III (ÁREAS 16, 17, 18) 

Deslizamento 

Rolamento de bloco 

Enxurrada 
7 Erosão 
8 Recalque 

- Morro do Quilombo - Morro do Quilombo (ÁREA 21) 

Deslizamento 

Queda de bloco 

Rolamento de bloco 

Enxurrada 

- Morro da Penitenciária - Morro da Penitenciária (ÁREA 22) 

Deslizamento 

Rolamento de bloco 

Enxurrada 

- Sol Nascente 

- Vila Cachoeira 

- Sol Nascente (ÁREA 24) 

- Vila Cachoeira (ÁREA 24) 

Deslizamento 

Rolamento de bloco 

Enxurrada 

- Morro do Balão - Morro do Balão (ÁREA 25) 
Deslizamento 

Rolamento de bloco 

- Morro do Janga - Morro do Janga (ÁREA 26) 
Deslizamento 

Rolamento de bloco 

- Vila Santa Rosa  
Não aparece no 
mapeamento de risco. 

1 Queda de bloco são movimentos em queda livre de fragmentos rochosos que se desprendem de taludes 
íngremes. 

2 Rolamento de bloco são movimentos de blocos rochosos ao longo das encostas. 
3 Deslizamentos são movimentos de solo e rocha que ocorrem em superfície de ruptura. 
4 Enxurrada é o escoamento superficial concentrado e com alta energia de transporte provocada por chuvas 

intensas. 
5 Inundação é o processo em que ocorre submersão de áreas fora dos limites normais de um curso de água. 
6 Alagamentos são caracterizados pela extrapolação da capacidade de escoamento de sistemas de drenagem 

urbana e consequente acúmulo de águas em ruas ou outras infraestruturas urbanas em decorrências de 
precipitações intensas. 

7 Erosão é um processo de desgaste, transporte e sedimentação das rochas e solos que pode ser causado 
pelas águas do mar, rios ou chuvas. 

8 Recalque é a resultante da interação solo, carregamento, nas edificações. 

(Conceitos do site do CEMADEN, 2021) 

Fonte: elaborado pela autora a partir de PMHIS, Produto 04, Inventário de Áreas Físicas para 
Intervenção Habitacional (FLORIANÓPOLIS, 2011); e Florianópolis (2014c). 

A interação das informações contidas no PMHIS com o PMRR corroboram 

com a afirmação de que as comunidades que vivem nas áreas de interesse social,  

são as que estão mais expostas aos riscos.  

Dentre as áreas mapeadas e estudas pela Prefeitura de Florianópolis em seu 

mapeamento de risco, dentre aquelas que estão no Distrito Sede, apenas a área 23 

não foi considerada como AIS. As áreas 19 e 20 não estão no quadro apresentado 

pois estão localizadas no Rio Tavares e não no Distrito Sede. 
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5.1.3 Hierarquização das comunidades carentes de Infraestrutura urbana  
 

Primeiramente, é importante fazermos uma diferenciação entre as AIS, pois 

algumas estão localizadas em áreas de risco ou ambientalmente frágeis e as famílias 

precisam ser realocadas, o que é contemplado nas necessidades habitacionais de 

demanda para atender a esse déficit, o que se soma às novas unidades que serão 

necessárias para contemplar o crescimento demográfico. Já outras AIS são 

consideradas inadequadas, pois necessitam de melhorias, tanto nas unidades 

habitacionais quanto na urbanização. Desse modo teremos áreas sujeiras à 

realocação e áreas passíveis de urbanização.  

Nas áreas passíveis de urbanização, várias ações referentes a melhorias são 

necessárias, como a melhoria das próprias habitações; a readequação ou 

consolidação do sistema viário; a regularização fundiária; a construção de 

equipamentos públicos e comunitários e de áreas para lazer; e o atendimento da 

necessidade de todos os itens de infraestrutura urbana. 

Em relação à oferta de infraestrutura urbana, incluindo água, esgoto, 

drenagem, energia, coleta de lixo, iluminação pública e pavimentação, os setores mais 

críticos apontados pelo Plano de Habitação são o esgotamento sanitário, a drenagem 

urbana e a pavimentação, incluindo ruas e calçadas. Apenas 35,69% da população 

residente nas AIS possuem o tratamento correto do esgoto e, com relação à 

drenagem, pavimentação e iluminação pública, praticamente apenas metade possui 

acesso, de acordo com o Gráfico 5. 

 

Gráfico 5 - Percentuais de atendimento de infraestrutura nas AIS 

 
Fonte: elaborado pela autora a partir de dados do PMHIS, Produto 04, Inventário de áreas físicas 

para intervenção habitacional (FLORIANÓPOLIS, 2011). 
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Em janeiro 2021, em um relatório elaborado pela Diretoria de Vigilância em 

Saúde que abordou o processo de regularização do abastecimento de água em 

Florianópolis, foi estabelecido que o município deve considerar como prioridade o 

atendimento à população com vulnerabilidade social (FLORIANÓPOLIS, 2021a). 

Quanto ao atendimento de esgoto em Florianópolis, dados apresentados em 

2019 pela CASAN indicavam que 65% da população residente na capital possui 

acesso ao tratamento correto do esgoto, no entanto, não houve possibilidade de 

precisar quantas economias estão realmente ligadas na rede, pois tal serviço deve ser 

realizado de forma individual.  

Desta forma, mesmo com a rede coletora implantada, existem diversas 
situações irregulares como: existência de ligações de esgoto na rede de 
drenagem; existência de infiltração de esgoto, com ou sem tratamento; e 
existência de ligações de drenagem na rede coletora de esgoto ocasionando 
o aumento da vazão. (FLORIANÓPOLIS, 2021a, p. 130). 

Os dados também salientam que esse índice é relativo aos locais onde os 

efluentes são encaminhados a uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), não 

estando contabilizadas nesse índice as localidades onde há rede de esgotamento 

sanitário não ativa, onde o tratamento é realizado individualmente, dispondo o esgoto 

final em rios, mar, solo ou rede de drenagem (FLORIANÓPOLIS, 2021a). 

Nas regiões onde não há rede pública o esgotamento sanitário é realizado de 
forma individual, não havendo um cadastro atualizado que permita quantificar 
o tipo de tratamento e destinação final realizado nestes locais, existindo 
muitas irregularidades. Assim, não é conhecido o número de habitações 
atualmente que dispõem o esgoto sanitário através de fossas sem a 
observância das normas da ABNT e sem a manutenção periódica necessária. 
Porém, devido à falta de fiscalização e orientação técnica pela concessionária 
ou pela Prefeitura Municipal de Florianópolis – PMF, estas irregularidades são 
comuns nas áreas onde não há rede pública coletora. A Lei Federal No 
11.888/2008 exige que haja assistência técnica pública e gratuita às famílias 
de baixa renda quanto aos serviços de esgotamento sanitário, a qual não 
existe com efetividade no município de Florianópolis. (FLORIANÓPOLIS, 
2021a, p. 131). 

A partir dos dados do PMHIS foi apresentada uma hierarquização das áreas 

que devem ser prioritárias para o recebimento de infraestrutura urbana. Essa ordem 

é resultante da composição do mapa de risco (escorregamentos, inundação e 

soterramento), da necessidade físico-ambiental (infraestrutura, equipamentos 

públicos, padrão da habitação, adequação à legislação e caracterização ambiental) e 

do índice de desenvolvimento humano (longevidade, escolaridade e renda) dessas 

comunidades.  
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Quadro 15 - Hierarquização das AIS quanto à prioridade 

 DISTRITO AIS TOTAL DE HABITAÇÕES IH 

1 SEDE (ilha) Costeira IV 154 0,45 

2 SEDE (continente) PC3 38 0,40 

3 SEDE (ilha) Morro do Quilombo 161 0,38 

4 SEDE (continente) MacLarem 136 0,37 

5 SEDE (ilha) Sol Nascente 560 0,35 

6 SEDE (ilha) Morro do Balão 107 0,33 

7 SEDE (continente) Arranha Céu 121 0,31 

8 CACHOEIRA DO BOM JESUS Cartódromo 84 0,29 

9 SEDE (ilha) Costeira I 56 0,29 

10 SEDE (continente) Nova Jerusalém 225 0,29 

11 SEDE (ilha) Costeira V 69 0,24 

12 SEDE (ilha) Costeira III 53 0,23 

13 CAMPECHE Rio Tavares 111 0,23 

14 SEDE (ilha) Morro do Janga 229 0,20 

15 SEDE (ilha) Pantanal 102 0,20 

16 SEDE (continente) N. Senhora do Rosário 126 0,19 

17 SEDE (continente) Santa Terezinha I 222 0,19 

18 SEDE (ilha) Vila Santa Rosa 45 0,19 

19 SEDE (ilha) Costeira II 92 0,18 

20 SEDE (continente) Morro da Caixa I 533 0,17 

21 CAMPECHE Rio Tavares II 139 0,17 

22 CAMPECHE Areias do Campeche 144 0,16 

23 SEDE (continente) Jardim Ilha Continente 182 0,16 

24 INGLESES DO RIO VERMELHO Rua Adão dos Reis 32 0,14 

25 SEDE (continente) Morro do Flamengo 121 0,13 

26 SEDE (continente) Morro da Caixa II 213 0,12 

27 SEDE (continente) Santa Terezinha II 143 0,12 

28 CACHOEIRA DO BOM JESUS Vila União 175 0,10 

29 SEDE (continente) Vila Aparecida II 241 0,09 

30 SEDE (continente) Vila Aparecida I 310 0,08 

31 SEDE (continente) Monte Cristo 193 0,04 

Fonte: elaborado pela autora a partir de dados do PMHIS, Produto 04, Inventário de áreas físicas 
para intervenção habitacional (FLORIANÓPOLIS, 2011).  

As comunidades foram hierarquizadas em Florianópolis a partir de prioridades 

de investimentos em infraestrutura e equipamentos urbanos, de acordo com o PMHIS 

(FLORIANÓPOLIS, 2012), com o escopo de promover uma regularização urbanística 

nessas áreas. Para essa hierarquização foi utilizada a divisão administrativa territorial 

de Florianópolis, que é dividida em 12 distritos desde 1997: Sede, Barra da Lagoa, 



151 

 

Cachoeira de Bom Jesus, Campeche, Canasvieiras, Ingleses do Rio Vermelho, 

Lagoa, Pântano do Sul, Ratones, Ribeirão da Ilha, Santo Antônio de Lisboa e São 

João do Rio Vermelho. 

O Índice de Hierarquia (IH) teve sua metodologia elaborada no ano de 2008, 

durante a coleta de dados e diagnóstico para o PMHIS, e seu objetivo foi a verificação 

de quais comunidades têm maior carência de investimentos e, portanto, devem ser 

prioridade. O Quadro 15 apresenta a hierarquização das AIS quanto à prioridade, 

ressaltando que quanto mais próximo de 1, mais alta é a carência.  

No Gráfico 6 é apresentado o total de habitações em cada distrito e, de acordo 

com o Quadro 15, o distrito Sede, somando a parte insular e a continental, possui o 

maior número de habitações a serem atendidas: 4.579. 

 

Gráfico 6 - Hierarquia dos distritos quanto ao número de habitações a serem 
atendidas 

 
Fonte: elaborado pela autora a partir de dados do PMHIS, Produto 04, Inventário de áreas físicas 

para intervenção habitacional (FLORIANÓPOLIS, 2011). 

A partir dos dados apresentados sobre a capital catarinense, é possível 

identificar os distritos que mais carecem de investimentos e atenção para mitigar as 

desigualdades socioambientais: Distrito Sede (Continente e Insular), Campeche, 

Cachoeira do Bom Jesus e Ingleses do Rio Vermelho. Isso não significa que os demais 

distritos não necessitem de investimentos, mas essa delimitação fará com que esta 

pesquisa seja mais assertiva na escolha dos casos-referência para análise 

comparativa entre as comunidades mais carentes e as áreas de influências propostas 

nos EIVs aprovados, bem como em relação às medidas compensatórias empregadas. 
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É necessário que os dados sejam sempre atualizados, no entanto, esses 

problemas apontados ainda persistem e essas comunidades citadas continuam 

necessitando de investimentos para minimizar suas vulnerabilidades, assim como 

para contribuir com a sua regeneração ambiental. Na 1ª Conferência Municipal de 

Habitação de Interesse Social de Florianópolis, ocorrida em setembro de 2019, foram 

ouvidos em plenária moradores e representantes dessas comunidades, que relataram 

suas experiências e informaram que os problemas persistem.  

Diminuindo as vulnerabilidades, melhorando o saneamento básico, 

repensando o sistema viário e diminuindo os riscos, teremos uma Florianópolis com 

mais qualidade de vida, que afinal é o que todos querem, principalmente os 

empreendedores.  

Combinado com políticas de saúde e habitação, o serviço público de 
esgotamento sanitário pode diminuir diretamente a incidência de doenças e 
internações hospitalares. Assim, melhorando sua qualidade ambiental, a 
cidade de Florianópolis tornar-se-á mais atrativa para investimentos externos, 
podendo desenvolver sua vocação turística, principalmente com a garantia 
de balneabilidade de suas praias e, sobretudo, o aumento da qualidade de 
vida da população. Os serviços públicos de esgotamento sanitário, enquanto 
atividade econômica, além de sua importância socioambiental, trazem 
ganhos de eficiência e de rentabilidade crescentes ao longo do tempo. Essa 
constatação, por si só, indica que esses serviços devem ser disponibilizados 
a toda a população, independente da sua capacidade de pagamento. 
(FLORIANÓPOLIS, 2021a, p. 193). 

Os diagnósticos realizados devem ser a base de dados para o planejamento 

e execução de políticas públicas, assim como devem servir de orientação para a 

aplicação dos recursos destinados ao cumprimento da função social da propriedade 

urbana e da cidade. 

Esses dados permitem mapear as prioridades de investimentos em 

infraestrutura e espaços públicos no território da capital catarinense. Pretende-se, no 

decorrer dos encaminhamentos metodológicos, comparar esses dados com a 

localização dos empreendimentos que passaram por EIV, com as áreas de influência 

dos impactos descritas nos respectivos relatórios e com a localização das medidas 

compensatórias acordadas. Tal verificação nos permitirá apontar se os EIVs estão 

contribuindo ou não para que os futuros empreendimentos cumpram a função social 

da propriedade, além de apontar orientações que serão baseadas nesses dados. 
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5.2 PANORAMA DA REGULAMENTAÇÃO DO EIV EM FLORIANÓPOLIS 
 

A Lei Complementar n. 482/2014 instituiu o Plano Diretor de Florianópolis e 

em seu capítulo X (artigos 265 a 283) foi estabelecido o Estudo de Impacto de 

Vizinhança, além disso, também definiu o órgão gestor responsável pelo processo do 

EIV: o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Florianópolis (IPUF).  

A aprovação do EIV é condição para o licenciamento da obra junto à 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SMDU). Na 

aprovação são emitidos os pareceres técnicos quanto à necessidade de adequação 

do projeto e quanto às medidas mitigadoras, compensatórias ou potencializadoras dos 

impactos ocasionados durante a implantação e operação do empreendimento, e que 

precisarão ser executadas. Após a aprovação, é assinado um Termo de Compromisso 

de Compensação (TCC), que possui força de título executivo extrajudicial, conforme 

previsto no art. 281 do Plano Diretor.  No Quadro 16 são demonstrados os principais 

preceitos do EIV em Florianópolis: 

 

Quadro 16 - Preceitos do EIV no Plano Diretor de Florianópolis 

 TEXTO LEGAL 

OBJETIVO 

Art. 267 - O EIV tem por objetivo identificar e avaliar previamente os impactos 
urbanísticos positivos e negativos decorrentes da implantação de 
empreendimentos e atividades sobre determinada área de influência, definindo 
medidas mitigadoras e compensatórias sempre que não for possível a eliminação 
integral dos impactos negativos, podendo resultar na aprovação ou rejeição da 
proposta. 

ÓRGÃO 
RESPONSÁVEL 

Art. 271 - O IPUF será responsável pela elaboração do Termo de Referência 
Padrão, coordenação, análise, rejeição e aprovação do EIV, sem prejuízo da 
participação de outros órgãos e entidades conforme regulamentação específica. 

OBRIGATORIEDADE 
DO EIV 

EMPREENDIMENTOS 

Art. 273 [...] - autódromo ou kartódromo aberto; clube com área construída acima de 
cinco mil metros quadrados; comércio atacadista com área construída acima de 
dois mil metros quadrados; centro comercial varejista com área construída 
superior a cinco mil metros quadrados; centro cultural com área construída 
superior a cinco mil metros quadrados; centro de eventos com área construída 
superior a cinco mil metros quadrados; estação telefônica para telefonia fixa ou 
centro de comutação e controle para telefonia celular; rede de transmissão de 
energia elétrica e estação de distribuição de energia elétrica; edificação com área 
construída superior a dois mil metros quadrados ou com mais de cem vagas de 
estacionamento, consideradas de forma isolada ou em conjunto; edificação 
localizada em terreno com área acima de dez mil metros quadrados ou que 
configure a totalidade de uma quadra; equipamento de segurança pública com 
área construída acima de setecentos e cinquenta metros quadrados tais como as 
instalações para recolhimento de presos e detentos, presídios, ou penitenciárias; 
estádio ou ginásio de esportes com capacidade para cinco mil espectadores ou 
mais; entretenimento noturno com área construída superior a mil metros 
quadrados; garagem ou estacionamento geral em terreno com área superior a 
três mil metros quadrados; indústria ou prestadora de serviços com área 
construída acima de cinco mil metros quadrados; ou potencial causadora de 
ruídos, emissão de gases, massa construída ou exacerbação da mobilidade; 
áreas de desenvolvimento incentivado; parque temático; quadra de escola de 
samba; rodoviária ou aeroporto; supermercado com área construída superior a 
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cinco mil metros quadrados; terminal de passageiros e carga com área útil 
superior a cinco mil metros quadrados; templo e local de culto em geral com área 
construída acima de quinhentos metros quadrados; condomínio por unidades 
autônomas em terreno com área superior a três hectares; condomínio 
multifamiliar com mais de cinquenta unidades habitacionais ou comerciais; 
loteamento ou desmembramento em terreno com área superior a três hectares; 
operação urbana consorciada; projetos especiais; enclaves urbanos; cemitério e 
crematório; estações coletivas, públicas ou privadas, de tratamento de água e 
esgoto; e estações de transbordo de lixo, usinas ou centrais de reciclagem de 
resíduos sólidos. Poderão ainda ser passíveis de EIV após análise do IPUF: 
empreendimentos similares a outros empreendimentos e atividades; ocorrência 
de diversas atividades num mesmo empreendimento; ampliação de 
empreendimentos e atividades existentes que se enquadrem na exigência de EIV 
e sejam superiores a um quinto do volume de construção existente; e as 
construções, demolições ou alterações de qualquer porte, em área de relevante 
valor arqueológico, arquitetônico, etnográfico, histórico ou paisagístico. 

FORMA PARA 
ELABORAÇÃO DO 

EIV 

Art. 274 [...] 

I – Identificação do empreendimento; 

II - Caracterização da área de influência direta e indireta do empreendimento ou 
atividade; 

III – caracterização, descrição e localização do empreendimento ou atividade nas 
fases de implantação e operação; 

IV - Descrição da demanda e da capacidade de atendimento das redes de 
drenagem pluvial, abastecimento de água e energia, coleta de esgoto e programa 
de gerenciamento de resíduos recicláveis e orgânicos; 

V - Identificação dos recursos hídricos disponíveis, sempre que for o caso e a 
demanda sugerir; 

VI – Identificação da permeabilidade do solo e influência no lençol freático, sempre 
que for o caso; 

VII - Identificação de riscos potenciais; 

VIII - Identificação e avaliação dos impactos positivos e negativos do 
empreendimento ou atividade na área de influência relacionada durante as obras 
de implantação, quando for o caso, e após a entrada em operação. 

IX - Quando exigido, comprometer-se a realizar consulta à população atingida, 
através de reuniões, audiências públicas e outros meios; e 

X - Indicação e detalhamento das medidas mitigadoras e compensatórias previstas 
para resolver os impactos negativos com cronograma de execução. 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Art. 278 - Sempre que for o caso, o IPUF realizará audiência pública para 
apresentação do EIV [...] com a finalidade de esclarecimento de dúvidas e 
recebimento de considerações da população. 

[...] Qualquer interessado poderá apresentar por escrito críticas, registros ou 
documentos sobre o empreendimento ou atividade e seus impactos, que farão 
parte integrante do EIV, no prazo de quinze dias após a realização da audiência 
pública, independente de pagamento de taxas. 

[...] Na hipótese da complementação do EIV resultar em alterações significativas na 
proposta inicial, o órgão municipal de planejamento poderá realizar nova 
audiência pública nos termos do caput deste artigo. 

ANÁLISE DO EIV 
PELO IPUF 

Art. 279. [...] §1º Para a análise do EIV o IPUF poderá promover a participação 
multidisciplinar dos órgãos públicos diretamente envolvidos com os itens 
integrantes do EIV; 

§2º O IPUF poderá solicitar a complementação do EIV, em decisão motivada, 
visando atender aos requisitos desta Lei Complementar e do Termo de 
Referência para viabilizar a avaliação técnica; 

PARECER FINAL 
Art. 280. O EIV e o RIV com parecer final do IPUF integrarão o processo de 

licenciamento e, havendo necessidade de alteração nos projetos aprovados, este 
será submetido à nova análise. 

LICENCIAMENTO 
DEFINITIVO 

Art. 281. O licenciamento definitivo do empreendimento ou atividade fica 
condicionado a aceitação do respectivo EIV pelo IPUF e assinatura de Termo de 
Compromisso, com força de título executivo extrajudicial, contendo as medidas 
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mitigadoras e compensatórias com cronograma de sua implantação definidas 
pelo Poder Público Municipal. 

§2º O habite-se ou a licença de funcionamento do empreendimento ou atividade só 
serão emitidos mediante laudo de vistoria comprovando a conclusão das obras e 
serviços previstos no Termo de Compromisso conforme cronograma de 
implantação referido no caput deste artigo. 

Fonte: elaborado pela autora a partir do Plano Diretor de Florianópolis (2004). 

O Decreto n. 13.348, de 2014, regulamenta o Estudo de Impacto de 

Vizinhança (EIV) e o Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV) de Florianópolis. E nele 

é apresentado o Termo de Referência Padrão para elaboração do EIV. 

Em 2017 foi criada uma comissão técnica multidisciplinar para análise do EIV, 

por meio do Decreto n. 18.048, formada por: um representante do Instituto de 

Planejamento Urbano de Florianópolis (IPUF); um representante da Secretaria 

Municipal de Planejamento, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano; um 

representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura; um representante da 

Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana ou da Secretaria de Meio Ambiente, 

Planejamento e Desenvolvimento Urbano, vinculado à Diretoria de Operações de 

Trânsito; e um representante da Procuradoria Geral do Município. No artigo 4º do 

decreto está descrito que:  

As medidas mitigadoras e compensatórias serão definidas por ato conjunto 
do Secretário Municipal de Planejamento, Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano, do Superintendente do Instituto de Planejamento Urbano de 
Florianópolis (IPUF), do Secretário Municipal da Infraestrutura, do Secretário 
Municipal da Fazenda e do Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal, de 
acordo com o Plano de Gestão e Ação do Município. (FLORIANÓPOLIS, 
2017b). 

Nos termos do artigo supracitado, são identificados os autores responsáveis 

pela decisão final das medidas discutidas nesta pesquisa. A importância está em 

fomentar essas decisões no sentido de fazer valer a função social da propriedade e 

buscar construir uma cidade mais igual. No site do IPUF há uma ressalva sobre as 

medidas compensatórias que deve ser destacada, pois corrobora com a definição e 

localização de tais medidas: “Destinam-se, portanto, a compensar os impactos 

causados através da equivalência entre perdas e ganhos para o bairro e a 

comunidade” (IPUF, 2021,n.p). 

Na capital, para regulamentar os critérios para a aplicação das medidas 

mitigadoras e compensatórias, foram desenvolvidas fórmulas para o cálculo do valor 

dessas medidas, legalizadas por meio do Decreto n. 19.146/2018 (FLORIANÓPOLIS, 

2018) e apresentadas no Quadro 17.  
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Quadro 17 - Fórmulas para calcular o valor das medidas no EIV de Florianópolis 

NORMAS GERAIS PARA O CÁLCULO DOS VALORES DO MONTANTE  

DAS MEDIDAS MITIGADORES E COMPENSATÓRIAS 

a) a determinação da área total construída para empreendimentos e/ou atividades do tipo edificação; 

b) a determinação do custo de implantação da infraestrutura completa do empreendimento, sendo utilizado o 
valor declarado pelo empreendedor (devidamente aferido por cronograma físico-financeiro e laudo de 
avaliação apresentados no EIV), ou, na ausência deste, o valor de 11 CUB por lote/unidade de parcelamento. 

EQUAÇÃO PARA EDIFICAÇÕES - VCompEDIF 

 

Legenda: 

VCompEDIF: valor do montante das medidas mitigadoras e compensatórias para edificações. 

VInd: valor do índice a ser calculado. 

AT: área total construída do empreendimento e/ou atividade. 

CPad: coeficiente que aponta o padrão construtivo adotado pelo empreendimento e/ou atividade (Popular, 
Médio, Médio Alto ou Alto). 

CMob: coeficiente que aponta o efeito potencial do empreendimento e/ou atividade sobre o índice de 
mobilidade urbana em suas áreas de influência (Baixo, Médio Baixo, Médio, Médio Alto, Alto). 

CISA: coeficiente que aponta o Índice de Salubridade Ambiental para a Unidade Territorial de Planejamento 
(Baixo, Médio Baixo, Médio, Médio Alto, Alto). 

CEqui: coeficiente que aponta o efeito potencial do empreendimento e/ou atividade sobre os equipamentos 
públicos urbanos e comunitários em suas áreas de influência (Baixo, Médio Baixo, Médio, Médio Alto, Alto). 

CCen: coeficiente que aponta o nível de consolidação urbana para o local de implantação do empreendimento 
e/ou atividade (Consolidação Baixa, Consolidação Média baixa, Consolidação Média, Consolidação Média 
Alta, Consolidação Alta). 

CDin: coeficiente que aponta o potencial do empreendimento e/ou atividade em ocasionar tendências de 
valorização/desvalorização imobiliária e dinamismo econômico em suas áreas de influência, provocando 
dinamismo no mercado imobiliário em virtude de gentrificação e vazios urbanos, a criação de centralidades de 
bairros e demais aspectos inerentes (Baixo, Médio Baixo, Médio, Médio Alto, Alto). 

FDes: fator que corresponde ao conjunto de intervenções adotadas pelo empreendimento e/ou atividade, com 
intuito de requalificar, restaurar, consolidar ou complementar as funções urbanas nos diferentes setores da 
cidade, mediante o grau de complexidade dos espaços públicos e privados (Complexidade Urbana Muito 
Baixa, Complexidade Urbana Baixa, Complexidade Urbana Neutra, Complexidade Urbana Média, 
Complexidade Urbana Alta). 

FPat: fator que aponta o efeito potencial do empreendimento e/ou atividade sobre o Patrimônio Histórico, 
Artístico e Natural do município. 

EQUAÇÃO PARA PARCELAMENTO DO SOLO - VCompPARC 

 

Legenda: 

VCompPARC: valor do montante das medidas mitigadoras e compensatórias para atividades e/ou 
empreendimentos que apresentam o parcelamento do solo como elemento de inserção urbana, tais como 
loteamentos e condomínios residenciais unifamiliares. 

VInv: valor total do investimento em infraestrutura (em R$) dotado no parcelamento do solo. 

NInc: número de incentivos (conexões viárias, ciclovias, áreas comunitárias e institucionais até 10) a serem 
utilizados como amortizadores para o cálculo do potencial de impactos ocasionados pelo parcelamento do 
solo. 

Fonte: elaborado pela autora a partir do Decreto n. 19.146/2018 (FLORIANÓPOLIS, 2018). 

Para mensurar os coeficientes dos índices, foi estabelecida a Instrução 

Normativa conjunta IPUF/SMDU n. 1, de 1 de fevereiro de 2019 (Anexo B), a qual 
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regulamenta os critérios para mensuração e aplicação das medidas mitigadoras e 

compensatórias do EIV no município de Florianópolis (Quadro 18). 

 

Quadro 18 - Valores dos coeficientes conforme Instrução Normativa Conjunta 
IPUF/SMDU n. 001/2019 

CPad – COEFICIENTE PADRÃO CONSTRUTIVO 

Classe Coeficiente* Descrição 

A 0,40 HMP – Habitação de Mercado Popular conforme Lei Complementar n. 482/2014. 

B 0,80 HM – Habitação de Mercado conforme Lei Complementar n. 482/2014. 

C 1,20 
M – Padrão Médio, correspondente à tipologia construtiva de padrão Médio, 
conforme classificação do IBAPE-SP. 

D 1,60 
MA – Padrão Médio Alto, correspondente à tipologia construtiva de padrão Superior, 
conforme classificação do IBAPE-SP. 

E 2,00 
A – Padrão Alto, correspondente às tipologias construtivas de padrão Fino e Luxo, 
conforme classificação do IBAPE-SP. 

*Valor a ser aplicado na equação 2 (para verificação do índice) 
 

CMob – COEFICIENTE MOBILIDADE URBANA 

Classe Coeficiente* Descrição 

A 0,80 

B – Baixo, assim entendido quando o número de vagas de veículos por unidade for 
igual a 1, sendo o nível de serviço da via classificado como “A” (HCM, 2000**) e o 

volume de viagens gerado pelo empreendimento não altera este nível em um 
horizonte de 5 anos. 

B 1,60 

MB – Médio baixo, assim entendido quando o número de vagas de veículos por 
unidade for > 1 e ≤ 1,5, sendo o nível de serviço da via classificado até “B” (HCM, 
2000**) e o volume de viagens gerado pelo empreendimento não altera este nível 
em um horizonte de 5 anos, ou, sendo o nível de serviço da via classificado como 
“A” (HCM, 2000**) e o volume de viagens gerado pelo empreendimento altera este 

nível em um horizonte de 5 anos. 

C 2,40 

M – Médio, assim entendido quando o número de vagas de veículos por unidade for 
> 1,5 e ≤ 2, ou, sendo o nível de serviço da via classificado até “B” (HCM, 2000**) e 
o volume de viagens gerado pelo empreendimento altera este nível em um horizonte 

de 5 anos, ou, o nível de serviço da via classificado até “C” (HCM, 2000**) e o 
volume de viagens gerado pelo empreendimento não altera este nível em um 

horizonte de 5 anos. 

D 3,20 

MA – Médio Alto, assim entendido quando o número de vagas de veículos por 
unidade for > 2 e ≤ 2,5, ou, o nível de serviço da via classificado até “C” (HCM, 

2000**) e o volume de viagens gerado pelo empreendimento altera este nível em um 
horizonte de 5 anos, ou, o nível de serviço da via é classificado como “D” (HCM, 

2000**). 

E 4,00 

A – Alto, assim entendido quando o número de vagas de veículos por unidade for > 
2,5, ou, o nível de serviço da via classificado como “D” e o volume de viagens 

gerado pelo empreendimento altera este nível em um horizonte de 5 anos, ou, o 
nível de serviço da via classificado como “E” ou superior (HCM, 2000**). 

* Valor a ser aplicado na equação 2. 

** HCM 2000. Special Report. Highway Capacity manual. Washington, D.C.: TRB, n. 209, 2000. 

Disponível em: <http://www.gsweventcenter.com/Draft_SEIR_References%5C2000_TRB.pdf>. 
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CISA – ÍNDICE DE SALUBRIDADE AMBIENTAL 

Classe Coeficiente* Descrição 

A 0,40 

B – Baixo, assim entendido quando o coeficiente que 
aponta o ISA para a UTP onde se insere o 

empreendimento e/ou atividade, expresso pelo **PMISB 
for ≤ 0,20. 

B 0,80 

MB – Médio baixo, assim entendido quando o coeficiente 
que aponta o ISA para a UTP onde se insere o 

empreendimento e/ou atividade, expresso pelo PMISB for 
> 0,20 e ≤ 0,30. 

C 1,20 

M – Médio, assim entendido quando o coeficiente que 
aponta o ISA para a UTP onde se insere o 

empreendimento e/ou atividade, expresso pelo PMISB for 
> 0,30 e ≤ 0,40. 

D 1,60 

MA – Médio Alto, assim entendido quando o coeficiente 
que aponta o ISA para a UTP onde se insere o 

empreendimento e/ou atividade, expresso pelo PMISB for 
> 0,40 e ≤ 0,50. 

E 2,00 
A – Alto, assim entendido quando o coeficiente que aponta 
o ISA para a UTP onde se insere o empreendimento e/ou 

atividade, expresso pelo PMISB for > 0,50. 

*Valor a ser aplicado na equação 2 (para verificação do índice) 

** PMISB - Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico do Município de Florianópolis. 
 

CEqui – COEFICIENTE DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 

Classe Coeficiente* Descrição 

A 0,80 

B – Baixo efeito potencial sobre os equipamentos públicos 
urbanos e comunitários, assim considerados aqueles 
empreendimentos e/ou atividades que geram baixa 
demanda e a mesma é suprida pelos equipamentos 

existentes no entorno. 

B 1,60 

MB – Médio baixo efeito potencial sobre os equipamentos 
públicos urbanos e comunitários, assim considerados 
aqueles empreendimentos e/ou atividades que geram 

demanda média e a mesma é suprida pelos equipamentos 
existentes no entorno. 

C 2,40 

M – Médio efeito potencial sobre os equipamentos públicos 
urbanos e comunitários, assim considerados aqueles 

empreendimentos e/ou atividades que geram demanda 
alta, suprida pelos equipamentos existentes no entorno. 

D 3,20 

MA – Médio Alto efeito potencial sobre os equipamentos 
públicos urbanos e comunitários, assim considerados 

aqueles empreendimentos/atividade que geram demanda 
média, não suprida pelos equipamentos existentes no 

entorno. 

E 4,00 

A – Alto efeito potencial sobre os equipamentos públicos 
urbanos e comunitários, assim considerados aqueles 

empreendimentos/atividade que geram demanda alta, não 
suprida pelos equipamentos existentes no entorno. 

*Valor a ser aplicado na equação 2 (para verificação do índice) 
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CCen – COEFICIENTE DE CONSOLIDAÇÃO URBANA 

Classe Coeficiente* Descrição 

A 0,40 

A – Consolidação Alta, assim entendida quando a 
ocupação dos imóveis e o potencial construtivo na 

área de influência direta do 
empreendimento/atividade for > 80% do potencial 

máximo de construção. 

B 0,80 

MA – Consolidação Média Alta, assim entendida 
quando a ocupação dos imóveis e o potencial 

construtivo na área de influência direta do 
empreendimento/atividade for > 65% e ≤ 80% do 

potencial máximo de construção. 

C 1,20 

M – Consolidação Média, assim entendida quando a 
ocupação dos imóveis e o potencial construtivo na 

área de influência direta do 
empreendimento/atividade for > 50% e ≤ 65% do 

potencial máximo de construção. 

D 1,60 

MB – Consolidação Média baixa, assim entendida 
quando a ocupação dos imóveis e o potencial 

construtivo na área de influência direta do 
empreendimento/atividade for > 30% e ≤ 50% do 

potencial máximo de construção. 

E 2,00 

B – Consolidação Baixa, assim entendida quando a 
ocupação dos imóveis e o potencial construtivo na 

área de influência direta do 
empreendimento/atividade for ≤ 30% do potencial 

máximo de construção. 

*Valor a ser aplicado na equação 2 (para verificação do índice) 
 

CDin – COEFICIENTE DE DINAMISMO ECONÔMICO 

Classe Coeficiente* Descrição 

A 0,40 
B – Baixo efeito potencial do empreendimento e/ou 

atividade em ocasionar dinamismo urbano. 

B 0,80 
MB – Médio baixo efeito potencial do 

empreendimento e/ou atividade em ocasionar 
dinamismo urbano. 

C 1,20 
M – Médio efeito potencial do empreendimento e/ou 

atividade em ocasionar dinamismo urbano. 

D 1,60 
MA – Médio Alto efeito potencial do empreendimento 

e/ou atividade em ocasionar dinamismo urbano 

E 2,00 
A – Alto efeito potencial do empreendimento e/ou 

atividade em ocasionar dinamismo urbano. 

*Valor a ser aplicado na equação 2 (para verificação do índice) 

** Dinamismo econômico: valorização ou desvalorização imobiliária. 
 

FDes – FATOR DE DESENHO URBANO 

Classe Coeficiente* Descrição 

A 0,00 

MA – Muito Alta qualidade das soluções de 
projeto e intervenções adotadas pelo 

empreendimento e/ou atividade, que sigam as 
diretrizes urbanísticas do IPUF, que mitiguem 

os impactos sociourbanísticos em sua 
totalidade e melhorem as condições urbanas 

locais. 
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B 0,50 

A – Alta qualidade das soluções de projeto e 
intervenções adotadas pelo empreendimento 

e/ou atividade, ou, empreendimentos 
enquadrados na faixa 3 do Programa Minha 
Casa Minha Vida do Governo Federal e que 

sigam as diretrizes urbanísticas do IPUF. 

C 0,75 

MdA – Média Alta qualidade das soluções de 
projeto e intervenções adotadas pelo 

empreendimento e/ou atividade e que sigam as 
diretrizes urbanísticas do IPUF. 

D 0,85 
M – Média qualidade das soluções de projeto e 
intervenções adotadas pelo empreendimento 

e/ou atividade. 

E 1,00 N – Neutra. 

F 1,10 
B – Baixa qualidade das soluções de projeto e 
intervenções adotadas pelo empreendimento 

e/ou atividade. 

G 1,25 
MdB – Soluções de projetos e intervenções 

adotadas pelo empreendimento e/ou atividade 
que prejudicam o cenário urbano. 

H 1,50 

MB – Soluções de projetos e intervenções 
adotadas pelo empreendimento e/ou atividade 

que prejudicam o cenário urbano e situados em 
local de implantação muito problemático. 

*Valor a ser aplicado na equação 2 (para verificação do índice) 
 

FPat – FATOR SOBRE O PATRIMÔMIO** 

Classe Coeficiente* Descrição 

A 1,00 

N – Nenhuma Interferência em Área de Preservação 
Cultural, perímetro de tombamento, paisagem natural 

e cultural ou demais áreas de interesse, assim 
definidas pela legislação pertinente. 

B 1,15 

B – Interferência em imóvel dentro de Área de 
Preservação Cultural, perímetro de tombamento e 

demais áreas de interesse, mas que o imóvel em si 
não se encontra enquadrado em quaisquer 

categorias de tombamento assim definidas pela 
legislação pertinente, ou, baixo impacto na paisagem 

natural e cultural. 

C 1,30 

M – Interferência em imóveis enquadrados nas 
categorias de preservação P3, P4 e P5, assim 
definidas pela legislação pertinente, ou, médio 

impacto na paisagem natural e cultural. 

D 1,40 
MB – Interferência em imóveis enquadrados na 

categoria de preservação P2, assim definida pela 
legislação pertinente. 

E 1,50 

A – Interferência em imóveis enquadrados na 
categoria de preservação P1, assim definida pela 

legislação pertinente, ou, alto impacto na paisagem 
natural e cultural. 

*Valor a ser aplicado na equação 2 (para verificação do índice) 

** Patrimônio histórico, artístico e natural. 

Fonte: disponibilizado após visita exploratória pelo IPUF/SMDU (2019a). 
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Os critérios para delimitação do valor das medidas mitigadoras e/ou 

compensatórias dos EIV estipulados para a cidade de Florianópolis foram 

estabelecidos porque os analistas encontravam dificuldades em padronizar os 

pareceres, além de haver muitos questionamentos quanto às medidas solicitadas. 

No entanto, analisando as fórmulas e os valores dos coeficientes estipulados 

pela IN, transparece ainda a alta subjetividade da análise, principalmente se olharmos 

para o FDes, que define os critérios sobre o desenho urbano, focando na qualidade e 

soluções do projeto, que se inicia do coeficiente 0,00, podendo zerar todo o valor das 

medidas mitigadoras e/ou compensatórias. Isso significa que o EIV poderá servir 

apenas para afirmar que o empreendimento já contribuiu muito com sua inserção, 

portanto não precisaria  gerar mais nenhum tipo de compensação. A leitura dos 

coeficientes anteriores resume-se praticamente nesse fator, pois ele é um redutor de 

todos os outros, além de ser bastante subjetivo. 

Outro fator importante dessa regulamentação citada é que seu artigo 5° 

determina que se o empreendimento é classificado como Habitação de Baixa Renda, 

de acordo com a Lei Complementar n. 482/2014, ficará isento dos cálculos. Além 

disso, a regulamentação citada estabelece algumas instruções gerais, dentre elas: 

 

Medidas mitigadoras - conjunto de estudos, projetos, ações, serviços, 
obras, intervenções e adequações que visam minorar e/ou neutralizar as 
interferências dos impactos negativos de empreendimentos e/ou atividades 
nos ambientes urbanos, levando-se em consideração a existência de 
infraestrutura pública implantada e consolidada, além das demandas 
comunitárias para o entorno do empreendimento. 
Medidas compensatórias - conjunto de estudos, projetos, ações, serviços, 
obras, intervenções e adequações que atuam no sentido de equilibrar os 
efeitos de impactos negativos de empreendimentos e/ou atividades nos 
ambientes urbanos, que não podem ser mitigados de maneira direta, levando-
se em consideração a existência de infraestrutura pública implantada e 
consolidada, além das demandas comunitárias para o entorno do 
empreendimento. 
Infraestrutura pública - conjunto dos equipamentos de suporte comunitário 
(educação, saúde, segurança pública, cultura, esportes, lazer e convívio 
social) e urbano (redes de abastecimento de água, energia elétrica, 
comunicação e gás canalizado; redes de drenagem e de coleta e tratamento 
de efluentes; sistema de coleta e destinação final de resíduos sólidos; sistema 
viário e transporte coletivo; outros serviços urbanos não contemplados na 
infraestrutura básica). (IPUF/SMDU, 2019a, p. 3). 

 

Ao final, ainda restou uma dúvida a ser investigada durante a avaliação dos 

EIVs: onde e como os valores calculados para as medidas compensatórias estão 

sendo utilizados. Ainda segundo o Decreto n. 19.146/2018, o pagamento dos 

montantes é convertido em CUB do mês da aprovação do EIV e deve, nas análises 
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técnicas realizadas pelo EIV, ser destinado a projetos, ações, serviços, obras e 

adequações nos ambientes urbanos das áreas que sofreram influência dos impactos, 

em dotação ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU). 

Como garantia destes valores, foi promulgado em 2019 o Decreto n. 

19.610/2019, que regulamenta e define essa forma de garantia de execução do Termo 

de Compromisso de Compensação (TCC) derivado de EIV. As garantias legais foram 

a caução de unidades imobiliárias, que deverão ser averbadas na matrícula imobiliária 

e somente retiradas após cumprimento integral do termo de compromisso. 

Os valores calculados em CUB a partir do Decreto n. 19.149/2018 podem ser 

cumpridos por meio da implementação das medidas compensatórias ou recolhidos 

diretamente com depósito no FMDU. Conforme informação do IPUF, até fevereiro de 

2021 o valor depositado no fundo foi de R$ 3.211.710,92, correspondente à 4.794,50 

CUBs calculados nos EIVs. 

De acordo com o Plano Diretor de Florianópolis, cabe ao Conselho das 

Cidades acompanhar a utilização dos recursos do FMDU (art. 306, inciso XII), e 

também, em seu artigo 326, que esses recursos devem ser “aplicados na consecução 

das finalidades previstas neste Plano Diretor, especialmente na execução de obras 

de infraestrutura urbana”. Em questionamento realizado ao Conselho das Cidades 

sobre o fundo, via e-mail2, obtivemos a informação de que o Plano Diretor ainda não 

está regulamentado e que isso foi um dos assuntos colocados como pauta no 

Conselho da Cidade em 2020, no entanto, em função da pandemia, a agenda de 

atividades do Conselho em 2020 ficou suspensa.  

 

5.2.1 Termo de Referência Padrão para Edificações com interferência no 
Patrimônio Cultural 
 

Os artigos 271 e 272 do Plano Diretor vigente de Florianópolis determinam 

que o IPUF é o órgão responsável pela elaboração e deverá expedir o Termo de 

Referência Padrão (TR) para a elaboração do EIV, contudo, no parágrafo primeiro do 

art. 272 é descrito que o TR deve ser específico para considerar a área de influência 

de cada empreendimento. As obras na cidade não são padronizadas, bem como os 

 
2 E-mail recebido por : Claudione Fernandes de Medeiros (<claudione.arq@gmail.com>) em 15 mar. 

2021 da Secretaria do Conselho da Cidade (<concidade@pmf.sc.gov.br>). 
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locais de implantação, portanto, cada empreendimento terá impactos diferentes e 

áreas de influências diferentes, dependendo de suas especificidades. 

Na seção anterior foi apontado que o Decreto n. 13.348, de 2014, apresenta 

em seu texto legal o Termo de Referência Padrão para elaboração do EIV. Nesse 

termo constam as informações necessárias para identificação do empreendimento; a 

caracterização das áreas de influência; a caracterização e localização do 

empreendimento; a descrição das demandas por infraestruturas públicas e os 

respectivos impactos e a consulta à população atingida por esses impactos, mas ainda 

deixando muitas questões abertas e dúvidas quanto ao necessário aprofundamento 

técnico e científico do diagnóstico.  

Em janeiro de 2019 o IPUF, em conjunto com a SMDU (ver Anexo C), publicou 

uma versão do TR para edificações com interferência no patrimônio cultural. Nas 

orientações iniciais consta que “Este Termo de Referência de EIV de Edificações tem 

caráter padrão, podendo o IPUF solicitar aprofundamentos necessários nos estudos 

para um completo entendimento dos impactos resultantes da implantação e operação 

do empreendimento.” (IPUF, 2019b, p. 1), o que deixa claro que o termo padrão pode 

não corresponder a todos os estudos que serão necessários, dependendo das 

características de cada empreendimento.  

A estrutura do TR padrão está dividia em capa, com informações gerais sobre 

o empreendimento; folha de enquadramento no cálculo de compensações; 

identificação do empreendimento; delimitação e caracterização da Área de Influência 

Direta (AID) e Indireta (AII); diagnósticos e caracterização dos impactos; matriz de 

impactos e medidas mitigadoras e compensatórias; referências bibliográficas; e 

anexos. Embora seja específico para edificações com interferência no patrimônio 

cultural, ele foi analisado, pois tanto na delimitação das áreas de influência quanto no 

diagnóstico e caracterização dos impactos, o documento demonstra o entendimento 

do IPUF quanto ao relatório do EIV, inclusive descrevendo as questões a serem 

analisadas de acordo com o Estatuto da Cidade e o Plano Diretor de Florianópolis.  

Assim como no Plano Diretor, que no artigo 276 determina que o EIV deverá 

ser elaborado por profissionais habilitados e responsáveis tecnicamente pelos 

resultados, o TR continua sendo omisso em relação à determinação de equipe 

multidisciplinar, indicando apenas que as análises técnicas devem ser de 

responsabilidade de profissionais das áreas de urbanismo e planejamento: 
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Todas as afirmações e análises técnicas devem ser subscritas por 
profissionais legalmente habilitados nas áreas de urbanismo e planejamento 
urbano, com a apresentação das Anotações e/ou Registros de 
Responsabilidade Técnica e seus códigos de atuação devidamente 
observados quando dos preenchimentos da ART ou RRT junto aos 
respectivos Conselhos de Classes Profissionais. (IPUF, 2019b, p. 1). 

No item 1.3.2 do TR, que trata à qualificação técnica dos autores do EIV, é 

descrito que a sua coordenação deve ser de responsabilidade técnica do profissional 

arquiteto e urbanista, no entanto, deixa em aberto as demais profissões ou 

especializações que estariam habilitadas para serem responsáveis tecnicamente por 

partes dos estudos. 

 

5.2.2 Área de influência dos impactos 
 

Quanto à área de influência, no Plano Diretor de Florianópolis, em seu artigo 

267, que trata do objetivo do EIV, ela é definida como uma área que sofrerá impactos 

urbanísticos decorrentes da implantação de um empreendimento ou atividade, 

necessitando de medidas mitigadoras ou compensatórias. Como exposto no tópico 

anterior, mesmo existindo um TR padrão, cada EIV apresenta suas particularidades, 

assim como cada empreendimento terá áreas de influência e impactos diferentes, 

dependendo do resultado do diagnóstico e estudos realizados. 

A área de influência é um fator decisivo para todo o EIV, pois será a partir dela 

que serão delimitados os estudos que deverão ser realizados e os impactos negativos 

e efeitos positivos a serem considerados (artigo 274 do Plano Diretor). Portanto, se 

essa área for minorada ou mal dimensionada, isso poderá contribuir para aumentar 

ainda mais as desigualdades socioambientais. Vejamos o inciso VII do artigo 274: 

 

VIII - identificação e avaliação dos impactos positivos e negativos do 
empreendimento ou atividade na área de influência relacionada durante as 
obras de implantação, quando for o caso, e após a entrada em operação, 
considerando os seguintes conteúdos: 
a) nova estruturação e modificação na dinâmica da mobilidade urbana; 
b) necessidade de inserção de novos equipamentos públicos comunitários, 
no que se refere à demanda gerada pelo eventual incremento populacional; 
c) relação do empreendimento ou atividade com o patrimônio ambiental 
natural e construído; patrimônio cultural, histórico e artístico com seus 
respectivos entornos no que se refere à conservação, à apreensão visual, à 
valorização dos bens já consolidados e os de interesse à preservação; 
elementos de arte pública; ambiências urbanas criadas e consolidadas que 
formam o espírito e a identidade do lugar; 
d) relação do empreendimento ou atividade com o patrimônio ambiental 
natural e construído, arqueológico, arquitetônico, etnográfico, histórico ou 
paisagístico, com seus entornos no que se refere à conservação, à apreensão 
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visual, à valorização dos bens já consolidados e os de interesse à elementos 
de arte pública, ambiências urbanas criadas; 
e) demanda gerada para a infraestrutura urbana, no que se refere a 
equipamentos e redes de água, esgoto, drenagem, energia, comunicação, 
coleta e tratamento de resíduos sólidos, entre outras; 
f) influência sobre bens ambientais, no que se refere à qualidade do ar, 
do solo e subsolo, das águas, da flora, da fauna, e poluições ambiental, visual 
e sonora decorrentes da atividade; e 
g) impacto na estrutura socioeconômica e cultural, no que se refere a 
produção, consumo, emprego, renda e demanda por habitação. 
(FLORIANÓPOLIS, 2014a, n.p). 

 

O papel do EIV poderá ser irrelevante caso a área de influência fique restrita 

aos quarteirões que circundam o empreendimento, impedindo uma análise real da 

dinâmida da mobilidade urbana, da identidade do lugar, da carência de infraestrutura 

urbane e equipamentos públicos e comunitários, dos impactos no meio ambiente e na 

estrutura socioeconômica da região gerados pelo empreendimento. No site do IPUF 

existem algumas recomendações, dividindo as áreas impactadas em: área de 

influência direta e área de influência indireta, assim descritas: 

 

Área de Influência Direta - É aquela onde os impactos incidem de forma 
primária sobre os espaços urbanos e atividades cotidianas da população nas 
fases de implantação e operação do empreendimento e deverá ser bastante 
detalhada no EIV. 
Área de Influência Indireta - É onde os impactos incidem de forma secundária, 
sobretudo durante a fase de operação. A área de influência indireta, em geral, 
é mais ampla, podendo inclusive, ter um alcance regional. (IPUF, 2021, n.p). 

 

Figura 10 - Exemplo de Área de Influência do IPUF 

 
Fonte: IPUF (2021). 

Nessa lógica, o entendimento de que o impacto com a instalação do 

empreendimento ou atividade pode ir além dos limites da própria cidade é 
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imprescindível para dirigir a conduta durante a estipulação das medidas 

compensatórias, pois utilizar todo o valor arrecadado com o EIV no entorno imediato, 

valorizando ainda mais o empreendimento, não justifica o instrumento e o torna 

ineficaz quanto à equidade de direitos e acessos à infraestrutura e equipamentos 

públicos e comunitários na cidade. 

O próprio desenho apresentado pelo IPUF no site como exemplo (Figura 10) 

insinua a indicação das áreas de influência dos impactos baseada praticamente na 

vizinhança descrita pela legislação civil, ou seja, nas áreas próximas ao 

empreendimento, diferentemente do conceito indicado, que sugere que o impacto 

pode ter uma repercussão até regional. Com a análise dos casos-referência se 

pretende fazer uma leitura de como essas áreas de influência vêm sendo delimitadas 

na cidade de Florianópolis.  

No TR padrão de 2019 há algumas diretrizes quanto à delimitação e 

caracterização AID e AII do empreendimento, e dentre elas: 

 

A delimitação da AII e AID devem ser apresentadas em mapa com escala; 
A AID é aquela onde os impactos incidem de forma primária sobre os espaços 
urbanos e atividades cotidianas da população, devendo considerar os fluxos 
urbanos diretos; 
A AII do empreendimento deve ser delimitada em conformidade com alguma 
unidade espacial de planejamento (UEP, UTP, Distritos administrativos, 
setores censitários ou correlatos; 
Caso o empreendimento esteja inserido em APC (Áreas de Preservação 
Cultural), esta deve estar contida na AID; 
Caso o empreendimento inclua ou esteja a menos de cem metros de Bem(ns) 
Imóvel(is) Tombado(s) este(s) deve(m) estar incluso(s) na AID; 
Observação: o requerente pode apresentar AID e AII diversas daquelas 
delimitadas pelo IPUF no âmbito da emissão das diretrizes urbanísticas e do 
TR, desde que devidamente embasadas. Caso entenda pertinente, o 
requerente pode solicitar posicionamento prévio do IPUF acerca de uma nova 
delimitação proposta. 
A delimitação da AID e AII deve considerar a união das áreas afetadas pelos 
diferentes aspectos impactantes analisados. (IPUF, 2019, p. 6). 

 

Essa indicação da AII promove um certo descompromisso com o estudo 

técnico e diagnóstico realizados, pois mesmo o relatório indicando os impactos, sua 

abrangência tem pouca importância, já que a sua área de influência será baseada em 

delimitação física preexistente: unidades espaciais de planejamento, distritos 

administrativos, bairros ou setores censitários. Quanto à garantia da função social da 

propriedade urbana, nada é descrito no TR padrão, visto que a obrigatoriedade de 

inclusão se restringe às Áreas de Preservação Cultural e bens tombados, não 

relatando nada referente às AIS.  
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Após a apresentação da regulamentação urbana vigente, serão analisados os 

processos de EIVs finalizados na cidade de Florianópolis de 2015 a 2020, os quais 

são identificados como casos-referência, em razão de serem estudados e analisados 

a partir de fatos e documentos reais. As categorias de análise serão os impactos 

elencados, as áreas de influência dos impactos e a localização das medidas 

compensatórias propostas e acordadas. 

 

5.3 CASOS-REFERÊNCIA 
 

Como casos-referências, serão analisados os EIVs aprovados na cidade de 

Florianópolis, que se encontram documentados nos arquivos disponibilizados no site 

do IPUF, e os dados obtidos em visita exploratória na sede do Instituto e nos locais 

de implantação dos empreendimentos.  

A coleta dos dados e levantamentos aconteceram em momentos presenciais, 

com visita no próprio IPU, nos locais referenciados nos EIVS e via endereço digital3, 

onde estão postados os EIVs aprovados, afim de conferir publicidade aos estudos, 

como determina o art. 277 do Plano Diretor. 

Por conta da pandemia da COVID-19, que se agravou em Santa Catarina em 

2020 e no primeiro semestre de 2021, alguns dados não encontrados na plataforma 

digital foram solicitados por meio de ofício, o que resultou em reuniões remotas com 

o superintendente do IPUF e disponibilização dos dados solicitados via e-mail4. 
 

Quadro 19 - Roteiro para análise dos EIVs 

ANÁLISE DOS CASOS-REFERÊNCIA: EIVS E RIVS 

Quantos EIVs foram protocolados e aprovados nos últimos 5 anos? 

Categorizar os EIVs por Distrito, de acordo com a hierarquização das AIS. 

Quais as áreas de influência destes EIVs analisados? 

Quais as principais medidas compensatórias propostas e estipuladas? 

Onde essas medidas foram aplicadas? Quais os principais beneficiários? 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 

Os levantamentos realizados foram catalogados e mapeados, com o intuito 

de interpretação, avaliação e constatação da hipótese desta pesquisa que indica a 

implementação do instrumento da política urbana: EIV sob o princípio da função social 

 
3 Disponível em: ipuf.webflow.io/instrumentos/eiv. 
4 E-mail recebido por Claudione Fernandes de Medeiros (<claudione.arq@gmail.com>) em 10 jun. 2021 

de Cristiane Marques Nogueira (<cristiane.ipuf@pmf.sc.gov.br>). 



168 

 

da propriedade e melhoria da qualidade de vida da população, orientando a aplicação 

das medidas compensatórias para contribuir de forma positiva para a mitigação das 

desigualdades socioambientais. 

 

5.3.1 Quantificação e categorização dos casos-referência 
 

A lei que regulamentou o EIV é datada de janeiro de 2014, tendo havido ainda 

a promulgação de decretos para sua regulamentação e implementação. Durante o 

ano de 2014, apenas um EIV foi aprovado, realizado para a instalação de uma Estação 

Rádio Base (ERB) de telefonia móvel no Bairro Trindade, e em seu relatório nenhuma 

medida compensatória foi proposta.  

Desde o início da regulamentação do instrumento em Florianópolis, até 

dezembro de 2020, segundo dados do IPUF registrados na planilha de controle da 

Diretoria de Planejamento (DIPLA), foram cadastrados 299 processos de EIV, no 

entanto, nem todos foram finalizados ou aprovados, constando nos status que estão 

em análise, aguardando o Termo de Compromisso de Compensação (TCC), foram 

cancelados, indeferidos ou houve desistência do requerente; e alguns foram 

concluídos, ou seja, aprovados e com o TCC assinado.  

Entre 2015 e 2020 foram aprovados 128 EIVs, sendo que, de 2015 a 2018, o 

número de estudos foram crescentes, diminuindo um pouco em 2019, mas tendo uma 

queda mais expressiva em 2020, ano da pandemia de COVID-19, o que pode ser 

observado no Gráfico 7. 

 

Gráfico 7 - EIVs aprovados em Florianópolis entre 2015 e 2020 por ano do protocolo 

 
Fonte: elaborado pela autora, a partir dos dados fornecidos pelo IPUF e publicados na plataforma que 

dá publicidade aos EIVs (abr. 2021). 
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Para a efetiva aprovação e licenciamento do projeto se faz necessário a 

assinatura do TCC. O IPUF tem o controle desses dados a partir de 2017, os Termos 

de Compromisso anteriores a esse ano não foram computados pelo instituto. De 

acordo com o IPUF, é por meio da assinatura do termo que o licenciamento definitivo 

do empreendimento acontece, pois ele tem força de título executivo extrajudicial e 

nele estão especificadas as medidas mitigadoras e compensatórias com o 

cronograma de sua implantação. Entre os anos de 2017 a 2020 foram emitidos 109 

termos, sendo que apenas 78 deles foram efetivamente assinados pelos 

empreendedores. 

 

Tabela 2 - Termos de compromissos emitidos, assinados e não assinados 

ANO TOTAL DE TCC TCC ASSINADOS TCC NÃO ASSINADOS 

2017 15 10 5 

2018 37 28 9 

2019 36 26 10 

2020 21 14 7 

TOTAL 109 78 31 

Fonte: elaborado pela autora a partir dos dados fornecidos pelo IPUF por meio de ofício digital (2021). 

Observa-se que, analisando os dados dos EIVs aprovados e dos TCC 

emitidos, existe alguma inconsistência, pois no ano de 2019, por exemplo, existiam 

apenas 21 EIVs aprovados, no entanto, 36 TCCs foram emitidos. Isso se reflete na 

falta de alimentação das plataformas que dão publicidade aos EIVs, por isso a coleta 

de dados também incluiu algumas visitas ao IPUF para investigação de alguns casos. 

Dentre os EIVs protocolados e aprovados pelo IPUF no período de 2015 a 

2020, os objetos foram os mais variados: instalação de Estações Rádio Base de 

telefonia celular; condomínios residenciais; edifícios com uso misto, comerciais e de 

serviços; loteamentos; edifícios para associações; instituição de longa permanência 

para idosos; centro médico; usina de concreto e argamassa; instalação da linha de 

transmissão de energia com uma subestação; e aeroporto internacional. 

Em observação aos dados disponibilizados pelo IPUF, os EIVs analisados 

foram separados por categorias, de acordo com os doze Distritos de Florianópolis: 

Sede, Barra da Lagoa, Cachoeira de Bom Jesus, Campeche, Canasvieiras, Ingleses 

do Rio Vermelho, Lagoa, Pântano do Sul, Ratones, Ribeirão da Ilha, Santo Antônio de 

Lisboa e São João do Rio Vermelho. Para esta pesquisa foram escolhidos como caso-

referência os EIVs cujos empreendimentos estão nos Distrito Sede (Insular e 
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Continental), pois é neles que se localiza grande parte das Áreas de Interesse Social. 

O distrito Sede é também a região mais populosa da cidade, correspondendo a 68% 

da população. 

 

Figura 11 - Delimitação do Distrito Sede Continental e Insular 

 
Fonte: mapa gerado pela autora a partir do website de geoprocessamento da Prefeitura Municipal de 

Florianópolis (2021). 

 

O Distrito Sede também é o apontado, na hierarquização das AIS, como 

aquele que possui mais habitações em situação de precariedade em urbanização, o 

que demanda mais investimentos em infraestrutura, incluindo os sistemas de 

saneamento básico, equipamentos urbanos e comunitários, sistema viário e aporte 

ambiental. O Distrito Sede é dividido entre a parte insular e continental e é formado 

por bairros, os quais estão distribuídos conforme apresentado no Quadro 20. 
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Quadro 20 - Bairros do Distrito Sede de Florianópolis 

 DISTRITO BAIRRO 

01 SEDE Continental 

Jardim Atlântico Norte 

Marinha 

Balneário 

Canto 

Estreito 

Morro Da Caixa 

Capoeiras Leste 

Capoeiras Oeste 

Matadouro 

Monte Cristo 

Jardim Atlântico Sul 

Coloninha 

Vila Aparecida 

Abraão 

Bom Abrigo 

Itaguaçú 

Coqueiros 

02 SEDE Insular 

Centro 

José Mendes 

Saco dos Limões 

Costeira do Pirajubaé 

Valerim 

Córrego Grande 

Pantanal 

Trindade Sul 

Morro da Cruz 

Agronômica 

Trindade Norte 

Santa Mônica 

Manguezal do Itacorubi 

Itacorubi Sul 

Itacorubi Norte 

João Paulo 

Monte Verde 

Saco Grande Leste 

Saco Grande Oeste 

Fonte: elaborado pela autora a partir de dados do IPUF (2021). 

Esse critério de seleção dos EIVs para investigação a partir da localização das 

AIS se comprovou satisfatório, quando comparado à localização dos EIVs estudados, 

sendo que no distrito selecionado também está localizada grande parte dos estudos 

aprovados, conforme mapeamento apresentado pelo IPUF (Figura 12). 
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Figura 12 - Distribuição dos EIVs em Florianópolis 

 
Fonte: IPUF (2021) (destaque para do Distrito SEDE pela autora). 

Para compor esta pesquisa não foram selecionadas as análises dos Estudos 

Simplificados de Impacto (ESI), ou seja, os estudos direcionados para 
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empreendimentos de menor impacto, que não estão elencados na legislação do EIV. 

Assim como os EIVs de Estação Rádio Base (ERB) também não fizeram parte do 

universo dos casos-referência, pois, após realizada a análise desses estudos, foi 

constatada a inexistência da proposta de medidas compensatórias, sendo citado o 

efeito como positivo, principalmente de melhoria do sinal para o celular, sendo os 

demais impactos considerados irrelevantes, o que acrescentaria pouco para os 

resultados pretendidos. Tal postura adotada não configura o entendimento de que 

esses estudos simplificados ou de ERB não devem ter medidas compensatórias, visto 

que os impactos acontecem. O julgamento da relevância ou não dos impactos não é 

o pretendido, mas sim analisar a área de influência dos impactos elencados e o 

alcance das medidas compensatórias estabelecidas. 

A partir da delimitação espacial e temporal, também foi estabelecida uma 

delimitação de tipo, com base em critérios contidos no artigo 273 do Plano Diretor, 

onde são elencados os tipos de empreendimentos que precisam da utilização do 

instrumento. Desse modo, os EIVs analisados foram os seguintes:  

 

a) Edificação com área construída superior a dois mil metros quadrados, 

de forma isolada ou em conjunto; 

b) Edificação localizada em terreno com área acima de dez mil metros 

quadrados, ou que configure a totalidade de uma quadra; 

c) Indústria ou prestadora de serviços com área construída acima de cinco 

mil metros quadrados, ou potencial causadora de ruídos, emissão de 

gases, massa construída ou exacerbação da mobilidade. 

d) Supermercado com área construída superior a cinco mil metros 

quadrados; 

e) Condomínio multifamiliar com mais de cinquenta unidades habitacionais 

ou comerciais; 

f) Loteamento ou desmembramento em terreno com área superior a três 

hectares. 

 

Com a delimitação do universo dos casos-referência com base na localização 

Distrito Sede (Continental e Insular), nas proximidades com as AIS, no recorte 

temporal de 2015 a 2020 e nos tipos elencados, os EIVs analisados são os 

apresentados no Quadro 21. 
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Quadro 21 - Relação dos casos-referência: EIVs 

DISTRITO SEDE ILHA 

N° Objeto Protocolo/Ano 

01 
Residencial multifamiliar  

(Bairro Monte Verde) 
E 089423 / 2015 

02 
Comercial Unique  

(Bairro Centro – Rua Pres. Coutinho) 
E 019924 / 2016 

03 
Uso Misto: residencial e comercial  

(Bairro Saco Grande) 
E 038549 / 2017 

04 
Loteamento Vila Baviera  

(Bairro Córrego Grande) 
E 053843 / 2017 

05 
Comercial  

(Bairro Centro – Rua Pres. Nereu Ramos) 
E 007512 / 2018 

06 
Uso misto: comercial e cultural – restauro e nova edificação  

(Bairro Centro – Rua Hoepcke) 
E 012616 / 2018 

07 
Uso Misto IEGA  

(Bairro Trindade – Rua Capitão Romualdo de Barros) 
E 021422 / 2018 

08 
Uso misto: hotel, apart-hotel e salas comerciais  

(Bairro Saco Grande) 
E 028090 / 2018 

09 
Residencial multifamiliar Estúdios Ogê  

(Bairro Trindade – Rua Ogê Fortkamp) 
E 033084 / 2018 

10 
Uso institucional – MPSC  

(Rua Bocaiúva, 1792) 
E 033239 / 2018 

11 
Residencial multifamiliar  

(Bairro Centro – Rua Germano Wendhausen) 
E 062897 / 2018 

12 
Residencial multifamiliar Estoril Coral  

(Bairro Saco dos Limões) 
E 064102 / 2018 

13 
Comercial Primavera  

(Bairro Saco Grande) 
E 075059 / 2018 

14 
Uso misto Viva Trindade  

(Rua Profa. Maria Flora Pausewang) 
E 105658 / 2018 

15 
Usina de produção de concreto e argamassa – Ilhamix  

(João Paulo) 
E 033274 / 2019 

16 
Residencial multifamiliar Felipe Moraes  

(Bairro João Paulo) 
E 037557 / 2019 

17 
Uso misto Dimas  

(Rua Prefeito Antenor Mesquita, 150, Centro) 
E 104091 / 2020 

18 
Residencial Vila de Padova  

(Agronômica) 
E 115959 / 2020 

 

DISTRITO SEDE CONTINENTE 

19 
Uso misto - Black & White 

(Região Continental) 
E 045658 / 2015 

20 
Comercial – Sociedade Rádio Guarujá  

(Bairro Abraão) 
E 051178 / 2015 
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21 
Uso Misto: residencial e comercial – One By Coral 

 (Bairro Estreito) 
E 066958 / 2015 

22 
Uso Misto: residencial e comercial  

(Dib Cherem, Bairro Capoeiras) 
E 036953 / 2016 

23 
Uso misto: residencial e comercial – Now! By Lumis  

(Bairro Estreito) 
E 004101 / 2017 

24 
Residencial multifamiliar  

(Bairro Jardim Atlântico) 
E 014831 / 2017 

25 
Uso Misto: Nilza – Rio Planta Residence 

(Bairro Coloninha) 
E 069175 / 2017 

26 
Residencial multifamiliar Riviera Maya  

(Bairro Capoeiras – Rua Cantianília Morais) 
E 018235 / 2018 

27 
Reforma de ed. Abandonado – UniSociesc – escola  

(Bairro Capoeiras) 
E 039699 / 2018 

28 
Alianza Home &Office  

(Bairro Estreito) 
E 058141 / 2018 

29 
Residencial multifamiliar Koerich  

(Bairro Jardim Atlântico – Rua Irmã Bonavita) 
E 096686 / 2018 

30 
Comercial e escritórios – Park Mall  

(Bairro Coqueiros) 
E 068683 / 2019 

31 
Uso misto: comercial e residencial  

(Bairro Coloninha – Rua Joaquim Nabuco) 
E 086384 / 2019 

32 
Via Expressa Center  

(Bairro Coqueiros) 
E 052413 / 2020 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 

Desse modo, os casos-referência, após terem sido categorizados, foram 

quantificados em 32, sendo 18 no Distrito Sede Insular e 14 no Distrito Sede 

Continental. O quadro síntese de cada EIV avaliado encontra-se nos apêndices deste 

estudo. O resultado é avaliar em cada EIV a delimitação da área de influência dos 

impactos, assim como as medidas compensatórias estabelecidas, a fim de confrontar, 

analisando os mapeamentos, se essas medidas configuram o cumprimento da função 

social da propriedade, ou seja, se estão realmente sendo aplicadas nas comunidades 

mais vulneráveis pela urbanização, ou se contribuem ainda mais para aumentar a 

desigualdade de acessos às infraestruturas da cidade.  

 

5.3.2 Descrição e critérios de análise dos EIVs  
 

Serão analisados os casos-referência já quantificados a partir dos seguintes 

pontos: descrição do empreendimento; zoneamento; áreas de influência dos 

impactos; proximidades com as AIS e se estas estão ou não contidas nas áreas de 
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influência; impactos negativos elencados; e as medidas compensatórias propostas 

pelos estudos e aquelas finais estipuladas nos Termos de Compromisso de 

Compensação. 

Na descrição do empreendimento foram identificadas: as dimensões do 

terreno; as dimensões do empreendimento propriamente dito; a localização 

geográfica, fazendo uso da plataforma Google Earth; a descrição das unidades; e o 

número de vagas de estacionamento. Também foi apresentado um levantamento 

fotográfico realizado in loco durante os meses de abril a junho de 2021. 

As áreas de influência direta e indireta foram extraídas do EIV, por meio da 

delimitação descritiva dos limites, e a espacialização foi extraída por meio de mapa 

apresentado no corpo do próprio estudo técnico. 

As proximidades com as Áreas de Interesse Social foram elencadas a partir 

da comparação entre a localização do empreendimento e os mapas das AIS 

(apresentados no Anexo A deste documento). Essa comparação foi realizada em uma 

visita de campo, com auxílio do estabelecimento de rotas na plataforma Google Maps 

e do mapeamento georreferenciado disponibilizado pela Prefeitura Municipal de 

Florianópolis. 

 

Quadro 22 - Modelo do quadro síntese de cada EIV analisado 
EIV DISTRITO ENDEREÇO Ano Protocolo: Tipo 

01 
Distrito 

Quantidade de Páginas 

Endereço 

 

XXXX 

Ano aprovação: XXXX 
Tipo 

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA (AID E AII) 

 

PROXIMIDADES COM AIS 

 

ZONEAMENTO 

 

IMPACTOS NEGATIVOS ELENCADOS MEDIDAS PROPOSTAS 

  

CONSIDERAÇÕES DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 

 

TCC E CÁLCULO DE COMPENSAÇÕES – IN 01/2019 – IPUF/SMDU 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 
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Os impactos elencados e as medidas compensatórias correspondentes foram 

extraídas do corpo dos estudos técnicos apresentados, aprovados e disponibilizados 

pelo IPUF. Os quadros resumo contendo todas as análises dos 32 EIVs estudados 

estão nos apêndices (de A à FF), apresentando informações conforme determinado 

no modelo apresentado no Quadro 22. 

A partir desses dados, foram realizaddos os seguintes levantamentos para 

análise e avaliação: 

 

a) Delimitação das áreas de influência direta e indireta. Qual o critério para 

a delimitação? 

b) Impactos negativos na fase de operação. Quais os impactos elencados?  

c) Medidas compensatórias. Quais as medidas propostas pelos estudos e 

quais as estipuladas pelo TCC? As medidas compensatórias estão 

relacionadas com os impactos, com os impactados, ou diretamente com 

o próprio empreendimento? 

d) Proximidade dos empreendimentos com as AIS. Na área de influência 

dos impactos alguma AIS foi incluída? Se existe AIS nas áreas de 

influência, as medidas compensatórias beneficiaram esses impactados? 

 

Foram preteridas da análise realizada as medidas mitigadoras da fase de 

implantação, como redução de ruídos da obra, descarte adequado dos resíduos, 

sinalização de rota de veículos pesados e outras semelhantes, por serem medidas já 

exigidas em qualquer obra, por força de lei, mesmo não havendo um EIV. Isso se 

justifica também pela caracterização das medidas a serem cumpridas, pois, segundo 

Schvarsberg, Martins e Kallas (2016), as medidas mitigadoras, além de agirem 

diretamente sobre o impacto, objetivando reduzi-lo ou eliminá-lo, elas são internas ao 

próprio empreendimento ou atividade, enquanto que as medidas compensatórias são 

impostas quando não há mais possibilidade de mitigar os impactos, e são externas ao 

empreendimento, compensando e equilibrando a vizinhança impactada. Ressalta-se, 

ainda, que Zatarian et al. (2019, p.113) conceituam a medida compensatória como 

“uma medida que procura repor bens socioambientais perdidos em decorrência de 

ações diretas ou indiretas do empreendimento.”  
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5.3.3 Gráficos e sínteses  
 

Foram gerados gráficos para sintetizar os dados extraídos dos 32 casos-

referência analisados. Os formatos de apresentação dos EIVs são diferentes entre si, 

como no caso da quantidade de páginas dos estudos, que ficaram entre 39 e 492, ou 

seja, alguns estudos foram muitos sucintos, enquanto outros foram mais extensos. No 

total foram analisadas mais de 5.500 páginas.  

Anteriormente a 2019, os EIVs não seguiam um formato preestabelecido, pois 

o TR padrão ainda não havia sido elaborado pelo IPUF, e eles foram escritos e 

organizados de acordo com a interpretação dos técnicos responsáveis pela 

elaboração, visto que faltam parâmetros na própria legislação que apontassem um 

formato. A partir de 2019, com a expedição do TR pelo IPUF, os estudos passaram a 

seguir obrigatoriamente um princípio descrito, “podendo o IPUF solicitar 

aprofundamentos necessários nos estudos para um completo entendimento dos 

impactos resultantes da implantação e operação do empreendimento.” (IPUF, 2019, 

p. 1). 

Mesmo seguindo o TR padrão, os estudos citam e relatam os critérios 

mínimos de análise da legislação: adensamento populacional; equipamentos urbanos 

e comunitários; uso e ocupação do solo; valorização imobiliária; geração de tráfego e 

demanda por transporte público; ventilação e iluminação; paisagem urbana; e 

patrimônio natural e cultural, no entanto, nem todos foram realmente apresentados de 

forma técnica, por profissionais habilitados.  

Quanto às empresas que aparecem como responsáveis pelos estudos, 

algumas foram mais recorrentes, sendo que quase 50% dos EIVs estudados foram 

realizados por duas empresas, a Ambiens Consultoria Ambiental e a Dinâmica 

Projetos Ambientais, conforme apresentado no Gráfico 8. 
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Gráfico 8 - Empresas responsáveis pelos EIVs 

 
Fonte: elaborado pela autora a partir dos dados dos EIVs disponibilizados pelo IPUF (2021). 

Outro dado importante foi a diversidade de profissões dos responsáveis 

técnicos e a quantidade deles. O TR padrão indica que “as afirmações e análises 

técnicas devem ser subscritas por profissionais legalmente habilitados nas áreas de 

urbanismo e planejamento urbano” (IPUF, 2019, p. 1), assim como a sua coordenação 

deve ser realizada pelo profissional arquiteto e urbanista. Dentre os casos-referência 

analisados, sete deles foram assinados por apenas um técnico; e, em doze deles, na 

equipe formada não foi incluído nenhum arquiteto e urbanista. Ocorre que muitos 

estudos foram anteriores ao TR padrão, no entanto, 4 estudos, a saber: EIVs 15, 18, 

30 e 32, ocorreram entre 2019 e 2020, e mesmo assim não tiveram na sua 

coordenação um arquiteto. 

O relatório técnico contendo dados sobre alguns aspectos, como o uso e 

ocupação do solo; geração de tráfego e demanda por transporte público; mobilidade 

urbana; ventilação e iluminação; paisagem urbana e patrimônio natural e cultural; e 

temas multidisciplinares, foi apresentado sob a responsabilidade de apenas um 

técnico, que, em algumas das vezes, foi um geógrafo, em outras, um engenheiro 
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agrônomo, um engenheiro sanitarista e ambiental ou um engenheiro civil. Os 

profissionais que aparecem como responsáveis pelos estudos são: Arquitetos e 

Urbanistas, Geógrafos, Engenheiros Sanitaristas e Ambientais, Engenheiros Civis, 

Engenheiros Agrônomos, Engenheiros Agrimensores, Biólogos, Engenheiro de 

Tráfego, Economista e Advogado. A síntese dos responsáveis pelos estudos é 

apresentada no Quadro 23. 

 

Quadro 23 - Relação dos profissionais que assinaram a responsabilidade técnica 
dos Estudos de Impactos de Vizinhança analisados 

 Nº ANO 
QTDE DE RESPONSÁVEIS 

TÉCNICOS 
PROFISSIONAIS 

01 EIV 08 2018 01 1 Arquiteto e Urbanista 

02 EIV 13 2018 01 1 Geógrafo 

03 EIV 22 2016 01 1 Engenheiro Sanitarista e Ambiental 

04 EIV 25 2017 01 1 Geógrafo 

05 EIV 29 2018 01 1 Geógrafo 

06 EIV 31 2018 01 1 Engenheiro Civil 

07 EIV 32 2020 01 1 Engenheiro Agrônomo 

08 EIV 03 2017 02 
1 Geógrafo 

1 Engenheiro Ambiental 

09 EIV 05 2018 02 
1 Arquiteto e Urbanista 

1 Engenheiro Agrônomo 

10 EIV 26 2019 02 
1 Arquiteto e Urbanista 

1 Engenheiro Agrônomo 

11 EIV 27 2018 02 2 Arquitetos e Urbanistas 

12 EIV 30 2019 02 
1 Engenheiro Ambiental 

1 Geógrafo 

13 EIV 24 2017 02 
1 Geógrafo 

1 Biólogo 

14 EIV 01 2015 03 3 Arquitetos e Urbanistas 

15 EIV 02 2016 03 
1 Arquiteto e Urbanista 

2 Engenheiros Civis 

16 EIV 09 2018 03 

1 Geógrafo 

1 Engenheiro Sanitarista e Ambiental 

1 Engenheiro Agrônomo 

17 EIV 10 2018 03 
2 Geógrafos 

1 Engenheiro Ambiental 

18 EIV 11 2018 03 

1 Arquiteto e Urbanista 

1 Geógrafo e 

1 Biólogo 

19 EIV 15 2020 03 

1 Engenheiro Florestas 

1 Engenheiro Agrimensor 

1 Engenheiro Civil 
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20 EIV 16 2019 03 

1 Engenheiro Ambiental 

1 Engenheiro Agrônomo 

1 Geógrafo 

21 EIV 18 2020 03 

1 Engenheiro Ambiental 

1 Engenheiro Sanitarista e Ambiental 

1 Engenheiro Agrônomo 

22 EIV 21 2015 03 
2 Arquitetos e Urbanistas 

1 Engenheiro Civil 

23 EIV 23 2016 03 
1 Arquiteto e Urbanista 

2 Engenheiros Civis 

24 EIV 28 2018 03 

1 Engenheiro Agrônomo 

1 Engenheiro Sanitarista e Ambiental 

1 Arquiteto e Urbanista 

25 EIV 04 2017 04 
3 Arquitetos e Urbanistas 

1 Engenheiro Sanitarista e Ambiental 

26 EIV 06 2018 04 

1 Geógrafo 

1 Engenheiro Civil 

2 Arquitetos e Urbanistas 

27 EIV 07 2018 04 

1 Arquiteto e Urbanista 

1 Engenheiro Civil 

1 Geógrafo 

1 Biólogo 

28 EIV 12 2018 04 

1 Arquiteto e Urbanista 

1 Geógrafo 

1 Biólogo 

1 Engenheiro Civil 

29 EIV 14 2018 04 

2 Arquitetos e Urbanistas 

1 Engenheiro de Transportes 

1 Engenheiro Civil 

30 EIV 19 2015 04 

1 Advogado 

2 Arquitetos e Urbanistas 

1 Engenheiro Agrônomo 

31 EIV 20 2015 04 
2 Geógrafos 

2 Arquitetos e Urbanistas 

32 EIV 17 2020 06 

2 Arquitetos e Urbanistas 

1 Geógrafo 

1 Economista 

1 Biólogo 

1 Engenheiro Civil 

Fonte: elaborado pela autora a partir dos dados dos EIVs disponibilizados pelo IPUF (2021). 

Quanto à tipologia dos empreendimentos, foi observado um maior número de 

empreendimentos de uso misto, seguido por aqueles de uso residencial e comercial. 

Os empreendimentos de uso misto são incentivados pela municipalidade, por meio do 

artigo 64 do Plano Diretor, que autoriza o IPUF a fornecer índices urbanísticos 
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diferenciados mediante estudos específicos para as obras que possuem uso misto, 

regulamentado pelos Decretos Municipais n. 13.574/2014 e n. 20.494/2019.  

 

Gráfico 9 - Tipos de empreendimento dos EIVs analisados 

 
Fonte: elaborado pela autora a partir dos dados dos EIVs disponibilizados pelo IPUF (2021). 

Quanto à delimitação das áreas de influência dos impactos, em todos os EIVs 

analisados foram apresentadas Áreas de Influência Direta (AID) e Áreas de Influência 

Indireta (AII), de forma única para todos os impactos. Para o estudo específico, foi 

utilizada a AII como abrangência para delimitação da existência dos equipamentos 

públicos e comunitários, como creches, unidades de saúde e equipamentos de lazer 

e cultura. Assim como foram apresentadas as consultas de viabilidade das 

concessionárias de água e esgotamento sanitário, fornecimento de energia elétrica e 

coleta de resíduos sólidos.  

Para a delimitação da área de influência, foram utilizados alguns critérios, tais 

como: as Unidades Espaciais de Planejamento (UEP); os Bairros; os Setores 

Censitários do IBGE; as ruas e quadras adjacentes; e a circunferência a partir do 
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centro do empreendimento. Ressalta-se que em nenhum EIV a área de influência foi 

delimitada pela abrangência do impacto.  

 

Gráfico 10 - Critérios para estipular as áreas de influência dos impactos 

 
Fonte: elaborado pela autora, a partir dos dados dos estudos disponibilizados pelo IPUF (2021). 

Dentre os 32 EIVs avaliados, em metade deles as AIS não foram incluídas 

dentro das delimitações das áreas de influência. Em alguns, a linha divisória é traçada 

exatamente no limite dessas áreas mais carentes, excluindo-as totalmente dos 

estudos e, consequentemente, dos benefícios das medidas compensatórias. Os 

outros 16 apresentam AIS na sua área de influência, sendo que algumas se repetem 

em vários estudos. Nesse contexto, 33 AIS do Distrito Sede estão contidas nas áreas 

de influência dos impactos elencados nos estudos, ou seja, 78% das áreas carentes 

poderiam se beneficiar das medidas compensatórias, contribuindo para mitigar 

desigualdades socioambientais apontadas por esta pesquisa. 
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Gráfico 11 - Quantitativo das AIS contidas nas áreas de influência dos EIVs 
estudados 

 
Fonte: elaborado pela autora a partir da análise e avaliação dos casos-referência (2021). 

Mesmo os EIVs que incluíram nas suas áreas de influência as AIS formadas 
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aguardando os investimentos públicos para melhoria da qualidade de vida, não 

necessariamente contribuíram para o esperado, que seria a concretização da função 

social da propriedade, pois apenas 4 das medidas compensatórias acordadas 

atenderam às Áreas de Interesse Social (Quadro 24). 

 

Quadro 24 - Medidas compensatórias acordadas no TCC que atenderam AIS 

N. MEDIDA COMPENSATÓRIA AIS ATENDIDA 

EIV 1 
Execução de uma praça 

pública 
Sol Nascente e Vila Cachoeira 

EIV 3 
Reforma de um centro 

comunitário 
Sol Nascente e Vila Cachoeira 

EIV 23 
Reforma da Biblioteca Pública 

do Bairro Estreito 
Não elencou na área de influência nenhuma AIS, no entanto, a 

medida atende ao interesse social. 

EIV 30 
Reforma ou implementação de 
um equipamento comunitário a 
ser designado pela Prefeitura. 

Não especificou qual AIS será atendida. Encontram-se contidas 
nas áreas de influência: Vila Aparecida, Arranha Céu, MacLarem, 
Nova Jerusalém, Jardim Ilha Continente, CC1, Morro da Caixa, 

Morro do Flamengo e Nova Esperança. 

Fonte: elaborado pela autora a partir dos casos-referência avaliados (2021). 

A maior parte dos casos-referência, ou excluíram das áreas de influência as 

AIS, ou, mesmo as contendo, não promoveram medidas para mitigar as 

desigualdades socioambientais. Praticamente, foram discutidos problemas de 

mobilidade urbana do entorno e o acesso à própria edificação. Porém, os quatro 

exemplos listados no Quadro 24 apresentam indícios de que o instrumento pode e 

deve contribuir para uma cidade que promova acessos às infraestruturas urbanas de 

forma mais distributiva.  

Em comparação com o Diagnóstico Participativo de Drenagem Urbana de 

Florianópolis (FLORIANÓPOLIS, 2019), foram enquadrados os EIVs que estão em 

áreas passíveis de inundações, alagamentos e outros problemas de drenagem, ou no 

entorno imediato, conforme apresenta o Quadro 25. 
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Quadro 25 - Relação entre os EIVs e o Diagnóstico Participativo de Drenagem 
Urbana de Florianópolis 

Nº 
NOME INDICATIVO DA 

BACIA 
LOCAL DE OCORRÊNCIA DO 

PROBLEMA 
QUALIFICAÇÃO DO 

PROBLEMA 

EIV 01 UTP 06 – Saco Grande 
Início da Rua Almíscar e da intersecção 

dessa com a Rua Virgílio Várzea. 
Alagamento 

EIV 03 UTP 06 – Saco Grande 

Servidão Manoel Amaro Laureano e 
Servidão Belo Horizonte. 

Rua Pedra de Listras (próximo ao EIV). 

Assoreamento de canal 
nas Servidões. Sistema 
de drenagem ineficiente 
para diminuir vazão de 
escoamento superficial. 

EIV 09 UTP 04 – Itacorubi Rua Ogê Fortkamp, do número 54 ao 50. 

Interceptação e 
construção em drenagem 

natural na Rua Ogê 
Fortkamp. 

EIV 14 UTP 04 – Itacorubi 

Nos cursos d'água existentes no Campus 
da UFSC no Bairro Trindade, 

principalmente no Rio do Meio. 

Região entre Avenida Madre Benvenuta, 
Rua Joe Collaço, Rua João Pio Duarte 

Silva, Rua dos Bambus e Rio do Córrego 
Grande. 

Inundação 

EIV 19 UTP 02 – Estreito 

Entre o início da Rua Coronel Pedro 
Demoro e da Rua General Liberato 

Bittencourt. 

Canal do Figueirense. 

Alagamento 

EIV 24 UTP 02 – Estreito 
Entre a Avenida Juscelino Kubitschek de 

Oliveira – “PC3” e as Ruas José Luiz Vieira 
e Professora Regina Waltrick Ramos. 

Inundação 

EIV 26 UTP 03 – Coqueiros 
Ruas Conde Afonso Celso, Francisco 
Belmiro, José Sena Pereira travessa e 
Travessa Onestino Francisco da Silva 

Alagamento 

EIV 29 UTP 02 – Estreito 

Em frente à escola de aprendizes de 
marinheiro e Casas D’água. 

Rua Ministro Ribeiro da Costa e Servidão 
Manoel Reis. 

Alagamento 

EIV 30 UTP 03 – Coqueiros 
Rua da Fonte - Ponto de ônibus 

(proximidades do número 47 
Alagamento 

EIV 32 UTP 03 – Coqueiros 
Avenida Almirante Tamandaré com 

Travessa Antônio Generoso da Silveira 
Alagamento 

Fonte: elaborado pela autora a partir dos casos-referência avaliados e do Diagnóstico Participativo de 
Drenagem Urbana de 2019 (2021). 

O diagnóstico fez a proposição de medidas para tratamento dos problemas 

indicados e, dentre elas, está a necessidade de manutenção da rede de drenagem 

existente, novos projetos de urbanização ou de ampliação de drenagem, a ampliação 

do Canal do Figueirense, a recuperação das margens do Rio do Meio e a realocação 

da população da comunidade PC3 que está em área de inundação. Mesmo com tais 

evidências apresentadas, nenhuma medida compensatória foi direcionada para 

minimizar os problemas relativos à drenagem. 
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O estudo de caso com as análises dos casos-referência demonstram a 

relação entre as vulnerabilidades na cidade de Florianópolis, as áreas de interesse 

social e a localização dos EIVs. Houve exemplos de como as medidas compensatórias 

acordadas poderiam ser direcionadas para uma política redistributiva das 

infraestruturas públicas na cidade por meio da correta delimitação das áreas de 

influência dos impactos e suas respectivas medidas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DA PESQUISA 
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Fonte: Claudione Medeiros (2021). 
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6  RESULTADOS DA PESQUISA 
 

A partir da análise e avaliação dos casos-referência e de suas medidas 

compensatórias propostas e acordadas para os impactos gerados pelos 

empreendimentos, o objetivo geral desta pesquisa foi alcançado. Por meio da análise 

dos dados obtidos houve a constatação de que o EIV, enquanto instrumento da 

política urbana, embora tenha sido constituído para contribuir com as funções sociais 

da cidade e da propriedade urbana, durante sua aplicação, tanto na delimitação das 

áreas de influência dos impactos quanto na estipulação das medidas compensatórias, 

não está cumprindo sua função, perdendo uma chance real de mitigação das 

desigualdades socioambientais.  

Dentre os estudos analisados, 50% delimitaram as áreas de influência dos 

impactos com pouca abrangência, inclusive excluindo as Áreas de Interesse Social 

dos limites apresentados, mesmo havendo proximidade entre as áreas. Os outros 

50%, que incluíram as comunidades de baixa renda e as áreas de interesse social 

apontadas nesta pesquisa em suas áreas de influência, as indicaram como 

integrantes dos estudos iniciais, mas foram desconsideradas quando as medidas 

compensatórias foram propostas. Essas medidas foram sugeridas dentro do limite do 

lote do empreendimento ou em seu entorno imediato. 

No caso de Florianópolis, que possui legislação para cálculo e depósito do 

valor das medidas compensatórias, há dúvidas, inclusive, sobre quem deve gerir o 

recurso e onde ele deve ou pode ser usado. Uma das questões é deixar claro que a 

delimitação da área de influência dos impactos é fundamental para a justificativa dos 

investimentos futuros oriundos das medidas compensatórias.  

A principal orientação sobre onde esse recurso será melhor aplicado para 

contribuir com a função social da propriedade urbana e a promoção da mitigação das 

desigualdades na cidade deve partir de um diagnóstico socioambiental e de um 

planejamento amplo do município, envolvendo as políticas públicas. 

Foi verificado, por meio do estudo de caso, que na capital catarinense há uma 

necessidade de melhor distribuição das suas infraestruturas públicas, o que não é 

algo novo, muito menos recente, tampouco exclusivo da cidade de Florianópolis. 

Também foi apontado que existe um recurso depositado nos cofres públicos, oriundo 

das medidas compensatórias do EIV. Então o que está faltando? Talvez uma 

orientação sobre as alternativas de aplicação desse recurso na cidade e uma 
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prioridade de investimentos dentro das próprias áreas de influência dos impactos 

elencados. 

Há uma necessidade premente de formular políticas redistributivas, de modo 

que a relocação de recursos e investimentos urbanos amenize esse quadro em que 

as desigualdades socioambientais estão cada vez mais elevadas. Assim como existe 

a necessidade de buscar novas fontes de recursos para a política urbana, sendo que 

a implementação eficaz dos instrumentos existentes pode ser uma dessas fontes. 

Aqui se faz significativo registrar o difícil cumprimento do parágrafo único do 

artigo 36 do Estatuto da Cidade, que versa sobre a publicidade aos documentos 

integrantes do EIV, algo justificado principalmente pela crise instaurada pela 

pandemia de 2020/2021. O acesso aos documentos foi realizado após várias 

tentativas, que se iniciaram no segundo semestre de 2019, primeiramente por e-mail, 

pois no site nem todos os EIVs estavam devidamente disponibilizados. No dia 17 de 

outubro de 2019 ocorreu a primeira reunião presencial no IPUF, com o protocolo de 

um ofício solicitando dados relativos aos EIVs, já que a maioria deles não se 

encontrava digitalizada, no entanto, foram necessários alguns meses para o efetivo 

acesso.  

Durante a pesquisa o número de casos-referência estudados foi ampliado, 

precisando ser enviado novo ofício solicitando os dados no início do ano de 2021. Em 

março houve envio do ofício, também para a Ouvidoria do IPUF, sobre a dificuldade 

encontrada para acessar os documentos do EIV. No mesmo mês, o superintendente 

respondeu e marcou uma reunião remota, na qual foi explicado o tema e objetivo da 

pesquisa, assim como quais os documentos seriam necessários para concluir os 

estudos. Após a reunião, outros e-mails foram trocados, a fim de ter acesso também 

aos Termos de Compromisso assinados, e a primeira resposta recebida foi: “No 

momento que estamos vivendo (Pandemia - COVID-19), isso não será possível. 

Contudo, como indicado na resposta enviada, em breve isso será disponibilizado em 

sistema digital e o seu acesso será possível de forma ampla e plena.”5 Após aguardar 

mais alguns meses, como o conteúdo não havia sido disponibilizado, um novo contato 

ocorreu, incluindo uma visita na sede do IPUF e novas trocas de e-mail, o que  

resultou, em 10 de junho de 2021, no atendimento e fornecimento dos demais dados 

solicitados. 

 
5 E-mail recebido por Claudione Fernandes de Medeiros (<claudione.arq@gmail.com>) em 19 mar. 

2021 de Carlos Leonardo Costa Alvarenga (<carlosalvarenga.ipuf@pmf.sc.gov.br>). 
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Essa dificuldade se deve, além da pandemia, à falta de procedimentos para a 

publicação dos documentos, visto que o site para publicação é de fácil acesso, bem 

organizado e com usabilidade amigável, ou seja, o problema esteve relacionado à sua 

alimentação contínua. Na plataforma virtual do IPUF existiam alguns EIVs 

disponibilizados, no entanto, o número de estudos aprovados era maior. Como 

relatado, após algumas reuniões, ofícios protocolados e correspondência eletrônica, 

os demais estudos foram publicados, mas ainda se fazia necessário o acesso aos 

TCCs assinados, o que foi viabilizado em pasta digital compartilhada pelo IPUF, de 

forma exclusiva para esta pesquisa.  

 

Quadro 26 - Relação entre os objetivos e resultados da pesquisa 

OBJETIVO GERAL 

Avaliar se o EIV, a partir da análise 
das medidas compensatórias, 

colabora para que os 
empreendimentos cumpram a função 

social da propriedade urbana por meio 
de ações com potencial de mitigar as 

desigualdades socioambientais. 

Os 32 EIVs analisados foram avaliados a partir das medidas 
compensatórias propostas e acordadas no TCC. Os resultados 

evidenciaram a desconsideração do princípio social da 
propriedade urbana na escolha dessas medidas, pois os recursos 

oriundos dos EIVs não foram aplicados em prol dos mais 
vulneráveis dentro das áreas de influência. Foi constatado 

justamente o contrário, ou seja, um investimento ainda maior nas 
áreas com infraestrutura urbana já instaladas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Identificar na literatura da área o 
potencial do desenvolvimento e do 

planejamento urbanos para enfrentar 
as vulnerabilidades socioambientais. 

Foram descritas as principais interações entre as vulnerabilidades 
na cidade e o desenvolvimento urbano. A desigualdade 

socioambiental é apontada como um dos fatores que promovem 
menor qualidade de vida para muitos cidadãos, inclusive diminui a 

capacidade das cidades serem resilientes perante as crises. 

b) b)Avaliar o Estudo de Impacto de 
Vizinhança a partir de sua origem, 

precedentes, legislação no Brasil a ele 
associada e definição da vizinhança 

impactada. 

O Estudo de Impacto de Vizinhança é pautado no objetivo e 
diretrizes constantes do Estatuto da Cidade, que tem como 

principal preceito ordenar o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e da propriedade urbana e, portanto, deve esse 

preconizar estas premissas na identificação dos impactos, na 
delimitação das áreas de influência e na proposição das medidas 

mitigadoras e compensatórias. 

c) Identificar, por meio de Estudo de 
Caso, se há correlação entre as Áreas 

de Interesse Social, os impactos 
negativos e a escolha e aplicação das 

medidas compensatórias do EIV. 

Foi desenvolvida uma correlação entre as AIS e as medidas 
compensatórias. Esta correlação demonstrou que existiam AIS 

incluídas nas áreas de influência em 16 dos EIVs analisados, no 
entanto, a maioria das medidas compensatórias não foram 

aplicadas nessas áreas mais carentes. 

O estudo de caso demonstrou que as medidas compensatórias 
promoveram melhorias no lote do empreendimento, ou no seu 

entorno imediato, o que aumentou mais ainda as desigualdades 
entre as áreas já supridas com os equipamentos urbanos e 

comunitários e as esquecidas, que continuam à margem do direito 
à cidade. 

d) Sugerir orientações sobre a 
implementação do EIV, para nortear 

os técnicos, empreendedores e 
órgãos públicos na distribuição dos 
investimentos na cidade de forma 
mais equilibrada, preconizando a 

função social da propriedade urbana. 

As orientações foram desenvolvidas para serem utilizadas como 
referência nas decisões para a delimitação das áreas de 

influência dos impactos e aplicação das medidas compensatórias, 
principalmente para identificação dos impactados no processo de 
urbanização desigual de nossas cidades e para contribuir com a 

mitigação dessas desigualdades. 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 
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6.1 RELAÇÃO ENTRE AS PROXIMIDADES COM AIS E AS MEDIDAS 
COMPENSATÓRIAS PROPOSTAS E ACORDADAS 

 

Nos trinta e dois casos concretos analisados, foram observados os impactos 

negativos indicados nos estudos de cada empreendimento, assim como as medidas 

compensatórias propostas pelos responsáveis técnicos dos EIVs. Foram também 

analisados os pareceres técnicos do IPUF e os acordos firmados no TCC entre as 

partes. Dentre os casos-referência analisados, dezoito processos foram finalizados e 

possuíam o TCC assinado, sendo que as medidas compensatórias acordadas 

também foram avaliadas. 

 

6.1.1 Análise das medidas compensatórias propostas pelos responsáveis 
técnicos dos EIVs 
 

Dentre os impactos negativos elencados nos estudos, alguns foram 

específicos, dada a natureza do empreendimento, que envolvia situações como: 

ruídos, vibrações, gases e suspensão de partículas geradas pela indústria de concreto 

Ilhamix; ou a pressão por vagas de estacionamento públicas quando da instalação de 

um equipamento institucional, como no caso do Departamento Estadual de Trânsito 

do Estado de Santa Catarina (DETRAN), que será polo gerador de viagens para suas 

dependências.  

A sobrecarga na infraestrutura urbana existente, incluindo os sistemas de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, drenagem urbana, fornecimento de 

energia elétrica, comunicação e coleta e tratamento de resíduos sólidos, foi elencada 

como impacto negativo por todos os estudos analisados. No entanto, mesmo 

apresentando o adensamento populacional que os empreendimentos ocasionarão, 

foram utilizadas justificativas para não haver medidas compensatórias, sendo a mais 

recorrente informar que o lote do empreendimento já possuía as infraestruturas 

instaladas e que, para minimizar os danos, seria empregado em seus projetos 

complementares o armazenamento e uso das águas de chuvas; a utilização de 

lâmpadas e dispositivos para economizar energia elétrica e água; e a promoção da 

separação do lixo para coleta, além de manterem alguma área permeável. Pois bem, 

as medidas apresentadas são medidas mitigadoras e inerentes ao próprio 

empreendimento, as medidas realmente compensatórias não foram propostas e, 
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durante a leitura sobre esses impactos, constatou-se que as próprias análises das 

áreas de influência foram desconsideradas. 

O impacto relativo à sobrecarga nos equipamentos públicos e comunitários 

não foi citado por todos os casos-referência. Apenas 13 citaram esse impacto, 

estabelecendo, na maioria das vezes, que cabia à municipalidade providenciar mais 

vagas em creches ou melhorar os atendimentos nas unidades de saúde. Alguns 

estudos apontaram que os impostos gerados pelo empreendimento já seriam 

suficientes para melhorar a demanda desses equipamentos. No EIV 18, do 

Residencial Villa De Padova no bairro Agronômica, a justificativa sobre não haver a 

necessidade de uma medida compensatória para tal impacto foi:  

Por se tratar de empreendimento residencial haverá um aumento pela 
demanda de equipamentos públicos de educação, saúde, segurança pública 
e demanda de transporte urbano. Entretanto, o perfil previsto para os 
ocupantes resultará em uma menor dependência de equipamentos públicos 
comunitários, buscando instituições privadas, principalmente no que diz 
respeito a saúde e educação. (SCHMIDT et al., 2020, p. 204).  

Mais um exemplo de inversão entre aqueles que promovem os impactos e 

aqueles que são impactados, pois mesmo que o empreendimento seja de alto padrão 

e os moradores não utilizem os equipamentos públicos, existe todo um contexto social, 

incluindo ainda o aumento de trabalhadores, como empregadas domésticas, porteiros 

e jardineiros, que necessitarão desses serviços.  

Os setores de lazer, cultura e esportes foram pouco citados. No EIV 08, 

referente a um Hotel e Apart-Hotel no bairro Saco Grande, e no EIV 31, referente a 

um edifício de uso misto no Bairro Coloninha, foram sugeridas como medidas para 

mitigar/compensar os impactos: a instalação de áreas privativas de lazer para 

hóspedes e proprietários (EIV 08) e a instalação de áreas de lazer de domínio do 

condomínio para atender aos moradores (EIV 31). E nesses exemplos novamente 

foram sugeridas medidas que atenderão ao próprio empreendimento. 

O impacto afetando a sobrecarga na infraestrutura viária e mobilidade urbana 

foi apontado em 27 dos casos-referência. Foi demonstrado que esse problema já é 

bastante evidenciado na capital catarinense e que, com o adensamento da população, 

tanto fixa quanto flutuante, é cada vez maior o tempo de viagem, além de afetar a 

qualidade de vida de quem depende dos deslocamentos, principalmente da população 

mais vulnerável, ou seja, aquela que geralmente mora longe dos postos de trabalho 

e, portanto, necessita de transporte público. As medidas compensatórias propostas 
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para reduzir esse impacto foram, na maioria das vezes, relacionadas com a 

destinação de vagas de garagem para visitantes; melhoria na sinalização horizontal e 

vertical das vias; reforma ou instalação de abrigo de passageiros; e proposta de 

trechos de ciclovias. Algumas alterações no trânsito também foram propostas para 

melhorar os acessos ao empreendimento. 

Os impactos referentes à interferência na paisagem existente e de alteração 

ao microclima local foram apontados por poucos estudos, e em todos eles a medida 

compensatória proposta foi haver um paisagismo de qualidade. Um dos estudos 

apontou também a arborização do trecho da rua que passa em frente do 

empreendimento. Aqui, mais uma vez, trata-se apenas de medidas mitigadoras do 

impacto e não compensatórias para todos os impactados. 

O impacto negativo mais intrigante elencado foi a geração de conflitos sociais 

e insegurança, apontado por um estudo que implantará um centro comercial ao lado 

de uma AIS. O impactado, segundo o estudo, será o próprio empreendimento, citando 

dados que descrevem a comunidade vizinha como de baixa renda: “Dentro deste raio 

de 600 metros do empreendimento encontram-se aglomerados subnormais como as 

comunidades de Vila Aparecida, Arranha Céu, Nova Jerusalém e MacLaren.” 

(SCHMIDT; BERNARDI, 2020, p. 46). Para dirimir esses possíveis conflitos entre os 

trabalhadores e usuários do lugar e a população local, o empreendedor “[..] deve 

implantar um Plano reforçado de segurança no empreendimento comercial e um 

Programa de Comunicação Social” (SCHMIDT; BERNARDI, 2020, p. 153), isso para 

ser mantido um bom relacionamento com a vizinhança.  
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Gráfico 12 - Impactos negativos elencados nos EIVs analisados 

 
Fonte: elaborado pela autora a partir dos dados dos casos-referência (2021). 

A relação entre os impactos negativos elencados e as medidas 

compensatórias propostas são dados importantes extraídos dos casos-referência e 

que corroboram com a indicação que existe um certo equívoco em relação a essa 

etapa de aplicação do EIV. Pois, embora sejam apontados problemas de 

desigualdade socioambiental em alguns estudos, durante a análise das áreas de 

influência, quando as medidas compensatórias são propostas, elas ficam restritas ao 

próprio empreendimento. Elas são designadas a melhorar a qualidade de vida 

daqueles futuros usuários que já possuem, na maioria das vezes, a infraestrutura 
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pública instalada. Enquanto isso, aqueles já vulneráveis são expostos a mais impactos 

negativos, ficando cada vez mais longe dos benefícios da cidade.  

Foi realizada uma síntese das medidas compensatórias propostas em cada 

caso-referência para os impactos elencados, apresentada no Quadro 27. 

 

Quadro 27 - Relação entre os impactos negativos e as medidas compensatórias 
retiradas dos EIVs analisados e avaliados 

IMPACTO: 

SOBRECARGA DA INFRAESTRUTURA URBANA EXISTENTE: REDES DE ÁGUA, ESGOTO, 
DRENAGEM, ENERGIA, COMUNICAÇÃO, COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

(Elencado por 32 estudos) 

 EIV MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 

01 

EIV 01 

Residencial 

2015 

- Implantar um programa de Gerenciamos de Resíduos Sólidos com sistema 
de contentores com tampa. 

- Implantar métodos de redução de consumo de água: aeradores, torneira 
com acionamento automático e aproveitamento da água das chuvas. 

- Usar lâmpadas de LED. 

- Usar rede de esgotamento sanitário existente. 

02 

EIV 02 

Comercial 

2016 

- Implantação do Programa de Geração de Resíduos Sólidos. Será realizada 
a classificação dos resíduos orgânicos, dos resíduos recicláveis 
inorgânicos e dos rejeitos. 

- Implantação de política de racionalização de uso de água. Captação e 
reúso de águas pluviais. 

- Implantação de política de racionalização de uso de energia elétrica. 

- As demais infraestruturas urbanas existentes suprem a demanda. Não se 
aplica. 

03 

EIV 03 

Uso Misto 

2017 

- Implantar métodos de redução de consumo de água (ex.: aeradores, 
controladores de vazão, torneira com acionamento automático nas áreas 
comuns etc.) e aproveitamento da água da chuva e do efluente tratado 
para descargas de bacias sanitárias e rega externa. 

- Redução do consumo de energia elétrica, recomenda- se a utilização de 
equipamentos de racionalização, sensores de presença. 

- Implantação de lixeiras recicláveis e incentivos à coleta seletiva do lixo. 

04 

EIV 04 

Loteamento 

2017 

- Implantar um Programa de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos. 

- Implantar uma Estação de Tratamento de Esgotos – ETE. 

- No que se refere à redução do consumo de energia elétrica, é importante 
que o empreendimento se utilize de métodos de redução de consumo nas 
áreas externas. 

05 

EIV 05 

Comercial 

2018 

- Redução no consumo de energia elétrica, por meio da utilização de 
equipamentos e técnicas que priorizam a eficiência energética. 

- Introdução de ações para a conscientização e envolvimento de todos os 
condôminos e funcionários do empreendimento, uma vez que a economia 
de energia é bastante ligada à conduta do usuário. 

- Uso de iluminação com fotocélula nas áreas externas, de modo a evitar o 
uso desnecessário de energia nos períodos diurnos. 

- Instalação de lixeiras separadoras para os usuários do empreendimento; 

- Incentivar a reciclagem e destinação adequada de pilhas, baterias e 
lâmpadas no Condomínio, definindo locais específicos para tal e 
posteriormente fazer o encaminhamento dos resíduos até as unidades de 
recebimento para uma destinação adequada. 

- Implantação de instalações hidráulico-sanitárias em todas as edificações 
contendo coleta, tratamento e destinação final dos efluentes. 
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- Implantação do Programa de Controle Ambiental de Efluentes e a 
Qualidade das águas; 

- Evitar o despejo de matérias inertes na rede de drenagem pluvial, evitando 
assim o entupimento de bueiros. 

06 

EIV 06 

Comercial 

2018 

- Implantar métodos de redução de consumo de água (ex.: aeradores, 
controladores de vazão, torneira com acionamento automático nas áreas 
comuns) e aproveitamento da água da chuva. 

- Redução do consumo de energia elétrica, recomenda-se a utilização de 
equipamentos de racionalização, sensores de presença. 

- Implantação de lixeiras recicláveis e incentivos à coleta seletiva do lixo. 

07 

EIV 07 

Uso Misto 

2018 

- Estão previstas medidas no sentido do reaproveitamento das águas 
precipitadas no empreendimento: Cisternas; Sistemas de 
reaproveitamento de água no projeto hidráulico das edificações. 

08 

EIV 08 

Uso Misto 

2018 

- Deverão ser realizados projetos específicos, elaborados por profissionais 
competentes, e submetidos a todas as aprovações nos órgãos 
necessários, conforme lei. 

09 

EIV 09 

Uso Misto 

2018 

- Drenagem: utilizar cobertura vegetal e pavimentos permeáveis e 
semipermeáveis. Solicitar à PMF melhorias, limpeza e manutenção 
periódica no sistema de macrodrenagem. 

- Fornecimento de água: empregar materiais e tubulações que atendam às 
normas da ABNT. Incentivar uso de equipamentos economizadores de 
água. Aproveitamento da água de chuva. Elaboração de manual-cartilha 
para os proprietários sobre economia de água. 

- Energia elétrica: elaborar manual-cartilha aos proprietários sobre o correto 
uso da energia e incentivo à utilização de equipamentos economizadores 
de energia. 

- Elaborar manual-cartilha para cada proprietário sobre a correta destinação 
dos resíduos. 

- Utilizar separação dos resíduos sólidos. 

- Limpeza permanente das calçadas e passeios do entorno do edifício. 

10 

EIV 10 

Institucional 
(MPSC) 

2018 

- Separação de resíduos sólidos e recicláveis. 

- Implantar métodos de redução de consumo de água (ex.: aeradores, 
controladores de vazão, torneira com acionamento automático nas áreas 
comuns etc.). 

- Aproveitamento da água da chuva e do efluente tratado para descargas de 
bacias sanitárias e rega externa. 

- Redução do consumo de energia elétrica, com o uso de lâmpadas LED. 

- Implantação de gradeamentos para retenção de sedimentos nas saídas ao 
sistema de drenagem pública. 

11 

EIV 11 

Residencial 

2018 

- Número de usuários (396) é pouco significante dentro da área de 
influência. 

- O empreendimento respeita a taxa de impermeabilização máxima 
conforme preconiza a classificação ARM 12.5 da Tabela (Limites de 
Ocupação) do Plano Diretor de Florianópolis. 

- Foram feitas consultas de viabilidade para os respectivos órgãos públicos 
sobre fornecimento de água e energia e esgotamento sanitário e coleta de 
lixo. 

12 

EIV 12 

Uso Misto 

2018 

- Foram feitas consultas de viabilidade para os respectivos órgãos públicos, 
responsáveis por cada área de serviços. 

- Foram feitas consultas de viabilidade para os respectivos órgãos públicos, 
responsáveis por cada área de serviços. 

13 

EIV 13 

Comercial 

2018 

- Implantar métodos de redução de consumo de água (ex.: aeradores, 
controladores de vazão, torneira com acionamento automático nas áreas 
comuns etc.). 

- Aproveitamento da água da chuva e do efluente tratado para descargas de 
bacias sanitárias e rega externa. 



198 

 

- Redução do consumo de energia elétrica, recomenda-se a utilização de 
equipamentos de racionalização, sensores de presença. 

- Implantação de lixeiras recicláveis e incentivos à coleta seletiva do lixo. 

- Implantação de sistema de aproveitamento de águas da chuva com 
retenção, atenuando os impactos na drenagem pluvial da vizinhança. 

14 

EIV 14 

Uso Misto 

2018 

- Implantar métodos de redução de consumo de água. 

- Utilizar métodos de redução de consumo de energia, como lâmpadas LED. 

- Sistema de geração de energia com apoio solar, sistema de gerador de 
energia de emergência a óleo diesel. 

- Sistema de aproveitamento de água de chuva, e sistema de tratamento e 
reciclagem do lixo. 

15 

EIV 15 

Industrial 

2019 

- Construção de uma rede de drenagem pluvial eficiente, que faça escoar 
adequadamente as águas das chuvas, bem como o resguardo de áreas 
de infiltração sobre o terreno. 

- Implantar sistema de circuito fechado de forma a reutilizar 100% da água 
industrial, sem geração de efluente líquido. 

- Reduzir a geração dos resíduos e, em segundo plano, promover a 
reciclagem e reutilização da maior quantidade possível desses, e em um 
terceiro plano deverá dar destinação final ambientalmente adequada aos 
rejeitos. 

16 

EIV 16 

Residencial 

2019 

- Aquecimento de água com aproveitamento de energia solar. 

- O empreendimento está avaliando a possibilidade da utilização da energia 
solar. 

- Utilização de sensores que detectam a presença de movimento para 
iluminação de um ambiente. 

- Luminária LED para com dimerização. 

- Implantar métodos de redução de consumo de água. 

- Aproveitamento da água da chuva para rega externa e descargas de 
bacias sanitárias está sendo avaliado pelo empreendedor. 

- Embalagens já separadas devem ser encaminhadas para reciclagem. 

- Envio de papéis e plásticos a escolas da região para utilizá-los em 
artesanatos, está sendo avaliada pelo empreendedor. 

- Gerenciamento adequado dos resíduos sólidos. 

17 

EIV 17 

Uso Misto 

2020 

- A AID é 100% atendida por esgotamento sanitário, oferta de água e 
energia elétrica e o empreendimento conta com certidão de viabilidade 
das concessionárias públicas. 

18 

EIV 18 

Residencial 

2020 

- Aquecimento de água, com o aproveitamento de energia solar. 

- Utilização de sensores que detectam a presença de movimento para 
iluminação de um ambiente. 

- Realização de um estudo prévio visando verificar a aplicação de luminária 
LED para iluminação, com dimerização. 

- Implantar métodos de redução de consumo de água (ex.: aeradores, 
controladores de vazão, torneira com acionamento automático etc.). 

- O empreendimento conta com sistema de aproveitamento da água da 
chuva. 

- Coleta seletiva e gerenciamento adequado dos resíduos sólidos; 

- Programa de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos. 

- Durante as fases de implantação e operação do condomínio, o esgoto 
sanitário será direcionado à rede da CASAN. 

19 

EIV 19 

Uso Misto 

2015 

- Armazenamento e reúso de águas pluviais. Adoção de cisternas para 
captação de águas pluviais com posterior utilização em limpeza externa e 
regas de jardins. 

- Utilização de revestimentos permeáveis nos passeios públicos e na 
confecção de pisos e calçadas no interior do lote. 

20 EIV 20 - Utilizar equipamentos e tecnologias de menor consumo de água e energia. 
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Comercial 

2015 

- Instalar locais adequados para o armazenamento dos resíduos sólidos e 
semissólidos, prevendo-se contenção, isolamento e identificação 
adequada, de acordo com as normas brasileiras. 

- Implementar programa de gerenciamento de resíduos sólidos. 

- O sistema de coleta e tratamento de esgoto deverá ser atendido pela rede 
coletora da CASAN. 

21 

EIV 21 

Uso Misto 

2015 

- Utilizar alternativas de drenagem urbana sustentável, tais como: estruturas 
simplificadas para tratamento da água de chuva (ex.: gradeamento). 

- Implantar métodos de redução de consumo de água (ex.: aeradores, 
controladores de vazão, torneira com acionamento automático nas áreas 
comuns etc.). 

- Aproveitamento da água da chuva e do efluente tratado para rega externa 
e descargas de bacias sanitárias. 

- Utilização de equipamentos de racionalização de uso de energia, como 
sensores de presença, lâmpadas LED etc. 

- Consumir energia elétrica de gerador próprio nos horários de pico, como 
alternativa para não sobrecarga da rede de fornecimento nestes horários. 

22 

EIV 22 

Uso Misto 

2016 

- Ligar adequadamente o ramal de esgoto na rede coletora da CASAN. 

- Implantação de um PGRS. 

- Utilizar materiais na pavimentação que permita a infiltração da água no 
solo. 

- Utilização de sistemas de reaproveitamento da água de chuva. 

23 

EIV 23 

Uso Misto 

2017 

- Implantação de política de racionalização de uso de água. 

- Implantação de política de racionalização de uso de energia elétrica. 

- Implantação do Programa de Geração de Resíduos – PGR. 

- Implantação do Programa de Geração de Resíduos Sólidos. 

- Manter a permeabilidade do solo nas áreas indicadas. 

- Captação e reúso de águas pluviais. 

24 

EIV 24 

Residencial 

2017 

- Utilizar torneiras inteligentes que fecham e tem fluxo de água determinado, 
bem como mictórios com sensores de presença de uso. 

- Captação de água de chuva para reaproveitamento. 

- Utilizar lâmpadas frias nas dependências do empreendimento e utilizar 
interruptores ou sensores de presença. 

- Instalar lixeiras ao menos nas proximidades da área de lazer e nas áreas 
de circulação comum do empreendimento. 

25 

EIV 25 

Uso Misto 

2017 

- Drenagem: utilizar alternativas de drenagem urbana sustentável, tais como: 
estruturas simplificadas para tratamento da água de chuva (ex.: 
gradeamento) captadas pelo sistema de drenagem pluvial do 
empreendimento, antes de lançá-las ao sistema de drenagem pública e 
reaproveitamento de águas de chuva. 

- Implantar métodos de redução de consumo de água. 

- Implantação de Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social. 

- Os resíduos gerados na fase de operação do empreendimento deverão ser 
igualmente gerenciados considerando os critérios estabelecidos pela Lei 
n. 12.305/2010, bem como as normas ou Leis Municipais e instruções da 
Companhia Melhoramentos da Capital – COMCAP. 

- O empreendimento deverá estabelecer um programa de gerenciamento de 
resíduos que contemple a separação dos resíduos na fonte, de forma 
compatível com a coleta seletiva estabelecida no bairro, acondicionando 
os resíduos de maneira compatível, em local apropriado, em contentores 
devidamente fechados e volume adequado à quantidade gerada, nas 
cores definidas pela Lei Complementar Municipal n. 113/2003. 

26 

EIV 26 

Residencial 

2018 

- Instalação de lixeiras de coleta seletiva. Incentivar a reciclagem e 
destinação adequada de pilhas, baterias e lâmpadas. 

- Colocar cartazes informativos sobre o uso consciente de água e energia 
elétrica. 
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- Evitar vazamentos e desperdícios. Utilizar torneiras com temporizador, 
sanitários com duplo acionamento, luminárias eficientes e de baixo 
consumo energético. 

- Manter áreas permeáveis. 

27 

EIV 27 

Institucional 

2018 

- Implantar métodos de redução de consumo de água (ex.: aeradores, 
controladores de vazão, torneira com acionamento automático etc.). 

- Sistema de aproveitamento de água de chuva. 

- O empreendimento se utilize de métodos de redução de consumo de 
energia elétrica como lâmpadas LED. 

- Adotar sistema de geração de energia com apoio solar, sistema de gerador 
de energia de emergência a óleo diesel. 

- Sistema de gestão de consumo de energia (sensores, automação). 

- Sistema de tratamento e reciclagem do lixo. 

- Sugere-se a compatibilização de sinalização vertical e horizontal para que 
o estudante/funcionário chegue com segurança aos pontos de ônibus 
próximos ao empreendimento. 

28 

EIV 28 

Uso Misto 

2018 

- Adoção de cisternas para captação de águas pluviais para utilização em 
limpeza e regas. 

- Revestimentos permeáveis no passeio público e calçadas no interior do 
lote. 

- Contentores destinados à coleta seletiva, conforme legislação vigente. 

29 

EIV 29 

Residencial 

2018 

- Implantar métodos de redução de consumo de água (ex.: aeradores, 
controladores de vazão, torneira com acionamento automático nas áreas 
comuns etc.). 

- Aproveitamento da água da chuva e do efluente tratado para descargas de 
bacias sanitárias e rega externa. 

- Redução do consumo de energia elétrica, com a utilização de 
equipamentos de racionalização, sensores de presença etc. 

- Implantação de lixeiras recicláveis e incentivos à coleta seletiva do lixo. 

30 

EIV 30 

Comercial 

2019 

- Implantar métodos de redução de consumo de água (ex.: aeradores, 
controladores de vazão, torneira com acionamento automático nas áreas 
comuns etc.). 

- Aproveitamento da água da chuva e do efluente tratado para descargas de 
bacias sanitárias e rega externa. 

- Recomenda-se a utilização de equipamentos de racionalização, sensores 
de presença etc. 

- Implantação de lixeiras recicláveis e incentivos à coleta seletiva do lixo. 

31 

EIV 31 

Uso Misto 

2019 

- Utilização de reservatório de água da chuva para uso não potável. 

- Adoção de padrão de dispositivos economizadores de água na edificação 
(aeradores, controladores de vazão, torneira com acionamento automático 
nas áreas comuns, vasos sanitários com reservatórios menores e controle 
de vazão, entre outros.). 

- Aderir ao programa de coleta seletiva da COMCAP, devendo acondicionar 
os resíduos por meio de contentores com tampa, que previnem a atração 
e proliferação de vetores, conforme regras municipais. Deverá ainda 
segregar os materiais recicláveis, e disponibiliza-los nos dias e horários 
preestabelecidos. 

- Implantação do sistema de coleta e reúso de água da chuva. 

32 

EIV 32 

Institucional 

2020 

- Utilização de sensores que detectam a presença de movimento para 
iluminação de um ambiente. 

- Aplicação de luminária LED para iluminação, com dimerização. 

- Implantação de métodos de redução de consumo de água (ex.: aeradores, 
controladores de vazão, torneira com acionamento automático nas áreas 
comuns etc.). 

- Implantação de lixeiras de coleta seletiva, de acordo com o proposto pela 
Resolução CONAMA n. 275/2001. 
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- Adoção de práticas sustentáveis, como, por exemplo, a utilização de 
canecas de vidro em vez de copos descartáveis por parte dos 
colaboradores, redução na impressão de material, dando preferência pela 
digitalização dos processos. 

 

IMPACTO: 

SOBRECARGA NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COMUNITÁRIOS EXISTENTES: EDUCAÇÃO, SAÚDE, 
LAZER E SEGURANÇA. (Elencado por 13 estudos) 

 EIV MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 

01 

EIV 01 

Residencial 

2015 

- Os impostos gerados pelo empreendimento já sanarão este impacto – não 
se aplica. 

02 

EIV 02 

Comercial 

2016 

- A qualidade e quantidade de equipamentos públicos e comunitários 
existentes na área de influência do empreendimento suporta a demanda 
gerada, pois é um edifício de uso comercial. Não se aplica. 

03 

EIV 03 

Uso Misto 

2017 

- Previsão de acréscimo de 422 pessoas entre moradores e área Comercial. 
Não apresentada nenhuma medida compensatória. 

04 

EIV 04 

Loteamento 

2017 

- Com os impostos arrecadados pela administração pública, pode ser 
ampliado o número de vagas em estabelecimentos de ensino e serviços 
de saúde no bairro. 

- A administração pública deve investir na manutenção de áreas verdes e 
comunitárias em todo o bairro. 

05 

EIV 08 

Uso Misto 

2018 

- Já se encontra defasado em todo o município, e até mesmo no país. Poder 
Público deve implementar. 

- Áreas privativa de lazer para hóspedes e proprietários. 

06 

EIV 09 

Uso Misto 

2018 

- Os serviços urbanos devem ser estruturados para absorver as novas 
demandas. 

07 

EIV 12 

Uso Misto 

2018 

- Necessidade de inserção de novos equipamentos públicos comunitários, 
no que se refere à demanda gerada pelo eventual incremento 
populacional. 

08 

EIV 16 

Residencial 

2019 

- Os impostos arrecadados pela administração pública, pode ser ampliado o 
número de vagas em estabelecimentos de ensino e serviços de saúde na 
localidade. 

- A administração pública deve investir na manutenção de áreas verdes e 
comunitárias em toda a localidade. 

09 

EIV 18 

Residencial 

2020 

- O perfil dos futuros moradores e suas faixas de renda condicionam o uso 
do sistema privado de saúde. 

- Os impostos gerados pelo empreendimento proporcionam ao Poder 
Público ampliar a capacidade de atendimento dos equipamentos 
comunitários presentes na AII. 

10 

EIV 22 

Uso Misto 

2016 

- Aplicar educação ambiental nos moradores e trabalhadores local. 

11 

EIV 23 

Uso Misto 

2017 

- Entende-se que a atual qualidade e quantidade de equipamentos públicos 
e comunitários existentes na área de influência do empreendimento 
suporta a demanda gerada pelo empreendimento. 

12 

EIV 30 

Comercial 

2019 

- Implantação de Programa de Comunicação Social. 

- Implantação de Programa de Segurança. 
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13 

EIV 31 

Uso Misto 

2019 

- Instalação de áreas de lazer de domínio do condomínio, para atendimento 
aos moradores. 

- Instalação de sistema de vigilância eletrônica e revitalização da iluminação 
pública no entorno do imóvel. 

- Recuperação de 2 Abrigos de Passageiros próximos ao lote como fomento 
ao uso de modais públicos de transporte. 

 

IMPACTO: 

SOBRECARGA NO INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE COM ALTERAÇÃO NA 
MOBILIDADE URBANA. (Elencado por 27 estudos) 

 EIV MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 

01 

EIV 01 

Residencial 

2015 

- Implantação de Sinalização de trânsito. Ter agentes públicos de trânsito na 
fiscalização. 

- Espaço interno para veículo de carga e descarga. 

- Implantação de novas linhas de transporte coletivo. 

02 

EIV 02 

Comercial 

2016 

- Apresentado e estudado o sistema viário e os níveis de serviços das vias 
de acesso ao empreendimento. Concluiu-se que o número de viagens 
geradas não afetará o nível de serviço da via arterial, Avenida Prof. Othon 
Gama D’Eça, e, praticamente não afetarão o nível de serviço da via 
coletora, Rua Presidente Coutinho. Não se aplica. 

- Determinação de vaga de carga e descarga na área interna do 
empreendimento. 

03 

EIV 03 

Uso Misto 

2017 

- Ampliação da sinalização de tráfego existente. 

- Adoção de passeios adaptados às pessoas com deficiência, de acordo 
com a Lei n. 7801/2008. 

- Implantação de ciclovias. 

- Arborização das vias com espécies nativas. 

- Implantação de programas para incentivo ao uso de transporte público. 

04 

EIV 04 

Loteamento 

2017 

- Viabilização de espaços internos no empreendimento para estacionamento 
dos veículos prestadores de serviços e de carga/descarga. 

- Recomenda um estudo para possível implantação de novas linhas de 
transporte coletivo, proporcionando incentivo para a diminuição da 
circulação de veículos. 

05 

EIV 06 

Comercial 

2018 

- Ampliação da sinalização de tráfego existente. 

- Adoção de passeios adaptados às pessoas com deficiência, de acordo 
com a Lei n. 7801/2008. 

- Implantação de programas para incentivo ao uso de transporte público. 

06 

EIV 08 

Uso Misto 

2018 

- Estacionamento rotativo. 

- Espaço para manobras de veículos dentro dos limites do terreno, inclusive 
com previsão de carga e descarga, ônibus, taxis e embarque e 
desembarque. 

07 

EIV 09 

Uso Misto 

2018 

- As empresas concessionárias do serviço de transporte público devem 
assegurar o atendimento à população e aumentar gradualmente a 
quantidade de horários. Monitorar vazões de pico das precipitações. 

08 

EIV 10 

Institucional 
(MPSC) 

2018 

- Ampliação da sinalização viária existente. 

- Implantação de acesso para pessoas deficientes nos passeios e nos 
acessos ao edifício institucional. 

- Implantação de programas de incentivo ao uso de transporte público 
coletivo. 

09 

EIV 12 

Uso Misto 

2018 

- Nova estruturação e modificação na dinâmica da mobilidade urbana. 
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10 

EIV 13 

Comercial 

2018 

- Implantação de programas para incentivo ao uso de transporte público e 
bicicletas. 

11 

EIV 14 

Uso Misto 

2018 

- Melhorias urbanísticas que deverão ser projetadas e executadas na área 
de influência do empreendimento e respeitando o limite do valor 
estabelecido. 

- Abertura das Vias Prof. Simão José Hess e Santa Luzia e tratamento de 
suas intersecções com a Rua Profa. Maria Flora Pausewang. 

- Melhorias urbanísticas na Rua Profa. Maria Flora Pausewang, incluindo 
soluções para a mobilidade ativa (pedestres e ciclistas), tais como: 
ciclovia, travessia de pedestres e ciclistas (elevadas ou não), paraciclos, 
alargamento de passeios. 

- Implantação de binário entre as ruas Prof. Simão José Hess e Santa Luzia, 
com sinalização vertical e horizontal incluindo novo desenho urbano nas 
ruas atingidas no entorno. 

- Implantação de conexão cicloviária em as ruas Profa. Maria Flora 
Pausewang e Madre Benvenuta. 

12 

EIV 15 

Industrial 

2019 

- Aprovação da realização do acesso ao empreendimento de acordo com a 
diretriz do DEINFRA.  

13 

EIV 16 

Residencial 

2019 

- Número de vagas exigidos pelo Plano Diretor Municipal. 

- Será aumentado o alinhamento do meio-fio visando a melhoria dos 
acessos à garagem do empreendimento, além de haver uma área de 
espera dos veículos. 

- Sugere-se a implantação de um projeto com sistemas eficientes de 
sinalização e fiscalização do trânsito. 

- Sugere-se a manutenção e requalificação dessas sinalizações no entorno 
do empreendimento. 

- Para mitigar o aumento do fluxo de veículos e consequentemente os 
impactos ambientais causados pelos gases poluentes, o empreendedor 
deverá manifestar adoção, junto à prefeitura do município, de praça, 
parque ou canteiro, oferecendo revitalização, preservação, manutenção e 
ou segurança periódica do espaço ou equipamento urbano escolhido. 

14 

EIV 17 

Uso Misto 

2020 

- Foi proposta a implantação de estacionamentos particulares e a mudança 
de circulação de veículos por dentro do Colégio Catarinense e restaria 
para a prefeitura alterar para sentido único a rua Pref. Antenor Mesquita, 
todas medidas não onerosas ao Poder Público. 

15 

EIV 18 

Residencial 

2020 

- Ter o número de vagas exigidos pelo Plano Diretor Municipal; 

- Sugere-se a ampliação/melhoria da sinalização viária existente e 
implantação de passeios público de acordo com a LCM n. 482/2014 e 
Manual Calçada Certa. 

16 

EIV 19 

Uso Misto 

2015 

- Adequada sinalização (sonora e visual) nos acessos às garagens visando 
promover mais segurança aos transeuntes. 

17 

EIV 20 

Comercial 

2015 

Dentro do lote: 

- Assegurar o número de vagas exigidos por lei. 

- Vagas de serviço para carga e descarga. 

- Vagas de estacionamento regulamentadas de uso especial. 

- Incentivo ao uso de meios de transporte sustentáveis. 

- Espaços seguros para circulação e travessia de pedestres. 

- Dois acessos para veículos e pedestres. 

 

Externas ao lote: 

- Nova via (marginal à 282) para acesso ao empreendimento. 

- Sinalização horizontal. 
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- Sugere-se uma medida complementar executada por parte da Prefeitura, 
perante seu Órgão Municipal de Trânsito, o ajuste do tempo semafórico do 
cruzamento da Avenida Patrício Caldeira de Andrade com a Rua 
Professora Rosinha Campos. 

18 

EIV 21 

Uso Misto 

2015 

- Implantar sinalização informativa e de alerta nos acessos do 
empreendimento; 

- Disponibilizar locais para o estacionamento dos veículos relacionados com 
as atividades do empreendimento, como vaga de carga e descarga, vaga 
para caminhão de lixo e gás etc. 

19 

EIV 22 

Uso Misto 

2016 

- Intensificação na sinalização das vias e da entrada e saída de veículos. 

20 

EIV 23 

Uso Misto 

2017 

- O reforço na sinalização vertical e horizontal de trânsito ao longo da Rua 
Araci Vaz Callado, na seção do empreendimento e na imediatamente 
seguinte seria importante para evitar possíveis conflitos de trânsito. 

- Sugere-se, também, a alteração das faixas de travessia de pedestres da 
Rua Araci Vaz Callado para travessia elevada, com o intuito de diminuição 
da velocidade dos veículos e consequente ganho de segurança. 

- Proibição de estacionamento de veículos ao longo das bordas da via, para 
facilitar o escoamento e fluência do tráfego veicular. 

21 

EIV 25 

Uso Misto 

2017 

- Instalação de sinalização apropriada alertando motoristas e pedestres 
quanto ao tráfego de veículos. 

22 

EIV 27 

Institucional 

2018 

- Deverá manifestar adoção, junto à prefeitura do município, de praça, 
parque ou canteiro, oferecendo revitalização, preservação, manutenção e 
ou segurança periódica do espaço ou equipamento urbano escolhido. 
Sugere-se adoção de uma das Áreas Verdes de Lazer presentes na AII. 

- Requalificar os passeios, do entorno do empreendimento, de modo a 
influenciar a qualidade de vida das pessoas que por ali transitam, por meio 
da melhoria da infraestrutura urbana, com foco na mobilidade urbana e 
acessibilidade seguindo os padrões no manual “Calçada Certa: manual de 
projeto e execução”, elaborado pelo IPUF/SMDU (FLORIANÓPOLIS, 
2018). 

- Sugere-se a compra de materiais de escritório nos comércios locais, assim 
fomentando o comércio local, minimizando o trafego de veículos e deste 
modo reduzindo a queima de combustível poluente na atmosfera. 

- Contratar mão de obra local, deste modo reduzindo o número de veículos, 
que fazem trajeto casa-trabalho e vise versa. 

- Sinalização vertical (placas) e horizontal (faixa de pedestres elevadas e 
lombada) para travessia de pedestres em frente aos acessos. 

- Implantação de ciclovias, aumento das calçadas priorizando os pedestres e 
a acessibilidade, faixas elevadas e análise do sistema viário. 

23 

EIV 28 

Uso Misto 

2018 

- Adequada sinalização sonora e visual nos acessos às garagens. 

24 

EIV 29 

Residencial 

2018 

- Ampliação da sinalização viária existente na Rua irmã Bonavita. 

- Implantação de passeios adaptados para pessoas com deficiência nas 
porções lindeiras ao empreendimento, de acordo com o Plano Diretor, Lei 
n. 482/2014, e o Manual Calçada Certa. 

- Reforço na sinalização vertical de advertência (por ex.: travessia de 
pedestres) e indicativa para facilitar o tráfego seguro de veículos. 

- Reforço na sinalização horizontal (por ex.: Pintura de Faixa de passagem 
para pedestres em frente ao acesso principal do empreendimento). 

- Reforço na iluminação da via na porção frontal do empreendimento. 

- Implantação de Vagas especiais para Carga e Descarga e idosos conforme 
Plano Diretor. 
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- Implantação de programas de incentivo ao uso de transporte público 
coletivo e de bicicletas. 

25 

EIV 30 

Comercial 

2019 

- Implantação de projeto geométrico na Rua Édison Lopes da Silva, com 
conectividade da via com a Avenida Patrício Caldeira de Andrade, duas 
faixas de tráfego, e faixa auxiliar para acesso ao empreendimento e 
implantação de ciclovia em trecho de aproximadamente 588 metros. 

- Alargamento das vias Servidão Comunitária Joaquim Rodrigues e Rua 
Nossa Senhora Aparecida. 

- Ampliação da sinalização viária existente. 

- Implantação de passeios adaptados para pessoas com deficiência, de 
acordo com a Lei n. 7801/2008 e o Manual Calçada Certa. 

- Implantação de Projeto de Arborização dos Passeios, de acordo com o 
Projeto Árvores de Floripa da Fundação Municipal do Meio Ambiente – 
FLORAM. 

- Implantação de Trevo Alemão na Rua Édson Lopes da Silva para facilitar o 
acesso ao centro comercial com segurança, dos veículos que trafegarão 
no sentido Continente – Ilha. 

- Implantação de ilha de Travessia Segura, com possibilidade de 
implantação de Redutor de velocidade (Físico ou eletrônico) que permita 
dividir a travessia da rodovia em duas etapas, utilizando uma medida de 
engenharia de trânsito bastante eficaz que é a Faixa de Pedestres 
elevada e/ou iluminada. 

- Reforço na sinalização vertical de regulamentação, advertência e indicativa 
para facilitar o tráfego seguro de veículos. 

- Reforço na iluminação da via na região de entorno do empreendimento. 

- Implantação de Vagas especiais para Carga e Descarga e idosos conforme 
Plano Diretor. 

- Implantação de programas de incentivo ao uso de transporte público 
coletivo e de bicicletas. 

26 

EIV 31 

Uso Misto 

2019 

- Fomento ao transporte público pela recuperação dos Abrigos de 
Passageiros de números 06 e 08 próximos ao lote. 

- Fomento aos modais não motorizados - Implantação de paraciclos para 
moradores. 

27 

EIV 32 

Institucional 

2020 

- Ampliação da sinalização de tráfego existente. Utilização das multas de 
trânsito, com destinação de parte dos recursos para a finalidade de 
sinalização. 

- Implantação de ciclovias como forma de incentivar o uso de bicicletas e 
também para garantir maior segurança aos transeuntes da região. 

- Implantação de programas para incentivo ao uso de transporte público. 

- Atendimentos somente serão realizados com pré-agendamento. 

- Descentralização do CIRETRAN com unidades nos bairros. 

 

IMPACTO: 

INTERFERÊNCIA / ALTERAÇÃO NA PAISAGEM EXISTENTE. (Elencado por 17 estudos) 

 EIV MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 

01 

EIV 03 

Uso Misto 

2017 

- Projeto urbanístico integrado ao ambiente de entorno, o que está sendo 
realizado pelo empreendimento. 

- Implantação de paisagismo para recomposição da paisagem empregando 
espécies nativas. 

02 

EIV 04 

Loteamento 

2017 

- Execução de projeto paisagístico a ser elaborado conjuntamente com o 
projeto executivo. 

- Adoção, junto à prefeitura do município, de praça, parque ou canteiro, 
oferecendo revitalização, preservação, manutenção e ou segurança 
periódica do espaço ou equipamento urbano escolhido. Sugere-se adoção 
de uma das praças presentes na AII: Praça Breno Pinheiro, Valadares, 
Praça José Anchieta e Praça Edison P. do Nascimento ou revitalização 
das vias do entorno. 
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- Recuperar áreas degradadas do entorno imediato com o plantio de 
espécies nativas. 

03 

EIV 06 

Comercial 

2018 

- Implantação de um projeto urbanístico integrado ao ambiente de entorno e 
projeto de restauro dos galpões e casa do terreno. 

- Implantação de paisagismo para composição da paisagem na área de lazer 
e praça, empregando espécies nativas também é aconselhável. 

04 

EIV 10 

Institucional 
(MPSC) 

2018 

- Implantação de um projeto urbanístico de qualidade. 

- Restauração completa do edifício de relevante valor cultural e destiná-lo a 
uso público. 

- Preservação dos aspectos paisagísticos do lote. 

- Implantação de Paisagismo e plantio de árvores nativas. 

05 

EIV 12 

Uso Misto 

2018 

- Nada descrito. 

06 

EIV 13 

Comercial 

2018 

- Implantação de paisagismo com replantio de árvores e folhagens para 
recomposição da paisagem empregando espécies nativas é aconselhável. 

07 

EIV 15 

Industrial 

2019 

- Implantar cortina verde no perímetro da área de projeto, por meio do 
plantio de espécies arbóreas arbustivas. 

08 

EIV 16 

Residencial 

2019 

- Utilização de elementos valorizadores do ambiente. 

- Execução de projeto paisagístico a ser elaborado conjuntamente com o 
projeto executivo. 

- A manutenção do ajardinamento no prédio, proporcionando o conforto 
visual na contemplação das paisagens. 

09 

EIV 17 

Uso Misto 

2020 

- O empreendimento elaborou estudo analisando sombreamento e 
iluminação e comprovou-se estar adequado as normas vigentes. 

10 

EIV 18 

Residencial 

2020 

- Utilização de elementos valorizadores do meio ambiente e em consonância 
com o Plano Diretor. 

- Sugere-se que a comunicação visual externa do empreendimento seja 
executada de forma comedida. 

- Execução de projeto paisagístico a ser elaborado conjuntamente com o 
projeto executivo e manutenção do ajardinamento no prédio, 
proporcionando o conforto visual na contemplação das paisagens. 

11 

EIV 19 

Uso Misto 

2015 

- Cumprir as exigências de usos, gabarito e afastamentos especificados no 
Plano Diretor. 

- Utilização de materiais condizentes com o que se apresenta nas 
edificações do entorno, na composição de calçadas e das fachadas. 

12 

EIV 20 

Comercial 

2015 

- Considerou um processo natural de transformação e produção de 
paisagens. Não se aplicam. 

13 

EIV 21 

Uso Misto 

2015 

- Implantar um projeto de paisagismo com replantio de árvores e folhagens 
para recomposição da paisagem, empregando espécies nativas. 

- Execução de um projeto paisagístico e urbano para a revitalização da área. 

14 

EIV 22 

Uso Misto 

2016 

- Estar de acordo com o gabarito permitido na área. 

15 

EIV 25 

Uso Misto 

2017 

- Implantação de um projeto urbanístico de qualidade. 
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16 

EIV 29 

Residencial 

2018 

- Implantação de paisagismo com replantio de árvores e folhagens para 
recomposição da paisagem empregando espécies nativas é aconselhável. 

17 

EIV 30 

Comercial 

2019 

- Implantação de paisagismo com replantio de árvores e folhagens para 
recomposição da paisagem empregando espécies nativas é aconselhável. 

 

IMPACTO: 

ALTERAÇÕES NO MICROCLIMA/CONFORTO AMBIENTAL. (Elencado por 3 estudos) 

 EIV MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 

01 

EIV 22 

Uso Misto 

2016 

- Promover a arborização no condomínio. 

02 

EIV 30 

Comercial 

2019 

- Manutenção de áreas permeáveis, pelo menos 30% do total do terreno. 

- Adoção de telhados verdes, jardins suspensos, atenuando a geração de 
calor. 

- Arborização dos passeios e áreas internas destinadas ao lazer. 

03 

EIV 32 

Institucional 

2020 

- Sugere-se a compra de mobiliário/bancos para a praça em frente, 
buscando a melhoria do conforto dos usuários que aguardam 
atendimento. 

- Visto se tratar de um órgão público, é necessário abrir processo licitatório 
para compras, porém o DETRAN se compromete na implantação de 
mobiliário (bancos) e plantio de árvores para a melhora do conforto 
ambiental. 

- Quando a pandemia de COVID-19 melhorar, serão disponibilizadas 
poltronas no interior do estabelecimento. 

- Descentralização do CIRETRAN com unidades nos bairros. 

 

IMPACTO: 

PRESSÃO SOBRE AS VAGA PÚBLICAS DE ESTACIONAMENTO. (Elencado por 1 estudo) 

 EIV MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 

01 

EIV 32 

Institucional 

2020 

- Melhora da sinalização horizontal e demarcação das vagas de 
estacionamento na Avenida Almirante Tamandaré, Rua Abel Capela, Rua 
Santos Lostada, Travessa Antônio Generoso da Silveira e Rua Concepta 
Araújo Figueiredo com o objetivo de que um veículo não ocupe mais de 
uma vaga de estacionamento. 

- Incentivar a utilização de meios virtuais para realização dos procedimentos 
que não precisem ser presenciais. 

- Incentivar a utilização do transporte público coletivo e meios de transporte 
alternativo, como bicicletas. 

 

IMPACTO: 

CONFLITO SOCIAL E FALTA DE SEGURANÇA. (Elencado por 1 estudo) 

 EIV MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 

01 

EIV 30 

Comercial 

2019 

- Implantação de Comunicação Social, para um bom relacionamento com a população 
vizinha. 

- Implantação de Plano de Segurança. 
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IMPACTO: 

RUÍDOS E VIBRAÇÕES. (Elencado por 1 estudo) 

 EIV MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 

01 

EIV 15 

Industrial 

2019 

- Movimentação de veículos e maquinários pesados exclusivamente em horário 
comercial, das 07 às 19 horas. 

- Implantar cortina verde no perímetro da área de projeto, por meio do plantio de 
espécies arbóreas arbustivas. 

- Realizar monitoramento da emissão de ruídos de caminhões e maquinários e realizar 
manutenções, para garantir o atendimento do nível de ruído. 

 

IMPACTO: 

GASES E SUSPENSÃO DE PARTÍCULAS. (Elencado por 1 estudo) 

 EIV MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 

01 

EIV 15 

Industrial 

2019 

- Implantar sistema de despoeiramento constituído de um filtro automático no local 
descarregamento do cimento no silo. O silo possui um sistema de limpeza 
automática com funcionamento elétrico e pneumático com sistema de purgador, ou 
seja, reaproveita os resíduos de materiais (pó de cimento). 

- Manter veículos e maquinários revisados. 

- Umedecer acessos e setor de carregamento e descarregamento nos dias de altas 
temperaturas e secas, assim como nos dias de maior movimentação de veículos. 

- Implantar cortina verde no perímetro da área de projeto, por meio do plantio de 
espécies arbóreas arbustivas. 

 

IMPACTO: 

RISCOS AO PATRIMÔNIO CULTURAL. (Elencado por 1 estudo) 

 EIV MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 

01 

EIV 06 

Comercial 

2018 

- Monitoramento estrutural das edificações históricas, e acompanhamento e tratamento 
das patologias identificadas nas edificações. 

Fonte: elaborado pela autora a partir dos dados dos casos-referência (2021). 

A partir das análises realizadas e das medidas compensatórias propostas 

pelos estudos, é possível avaliar que o instrumento, nessa fase do processo não 

cumpriu a função social da propriedade urbana, visto que as medidas compensatórias 

na sua grande maioria são restritas ao próprio empreendimento. O interesse individual 

do proprietário urbano está sendo colocado acima dos interesses sociais e coletivos 

que primam pela mitigação da desigualdade em nossas cidades.  

No entanto, é apenas com o parecer técnico e a assinatura do TCC, que o EIV 

realmente pode ser considerado aprovado. Assim, também foram analisados os TCC 

e algumas das medidas acordadas foram diferentes das propostas nos estudos. 
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6.1.2 Análise das medidas acordadas nos Termos de Compromisso de 
Compensação 
 

Como já citado, embora as medidas sejam propostas nos estudos, uma etapa 

de análise técnica foi realizada, onde são emitidos pareceres baseados na legislação 

e diagnósticos apresentados. Após essa análise, foi elaborado um TCC, que deve ser 

assinado entre as partes para a efetiva aprovação do EIV. Esse TCC é gerado pelo 

IPUF, tendo como partes signatárias de um lado o órgão público e de outro a pessoa 

jurídica responsável pelo compromisso de implantar as medidas acordadas. O EIV 

somente é considerado aprovado após a assinatura do TCC. 

 

Figura 13 - Rito processual do EIV em Florianópolis 

 
Fonte: IPUF (2021). 

Foi observado, a partir dos dados fornecidos pelo IPUF, que nem todos os 

EIVs disponíveis no site como aprovados tinham seu TCC assinado. Dos 32 estudos, 

apenas 18 estavam com os termos gerados, 10 estavam aguardando o TCC, 2 

estavam com o processo em andamento e em 1 deles a medida compensatória foi 

estipulada e recebida sem a assinatura do TCC.  

Nesse sentido, as visitas in loco contribuíram para verificação da situação 

física dos empreendimentos cujos EIVs estão sem os TCC assinados. Verificou-se 

que algumas obras, mesmo sem a assinatura do TCC, já haviam sido iniciadas. Em 

vista disso, fica evidente que há uma quebra no rito processual ou uma desobediência 

à letra da lei, pois se o EIV deve ser anterior ao Licenciamento do projeto e, por 

consequência, ao Alvará de Construção, por que alguns empreendimentos com 

processos de EIV que não tiveram ainda seus TCC assinados estão sendo 

executados?  
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Figura 14 - Levantamento fotográfico das obras iniciadas sem TCC assinado 

EIV 9 - E 033084 / 2018 - Estúdios Ogê - Rua Ogê Fortkamp, 157, Trindade.  

 
 

 

EIV 16 - E 037557 / 2019 – Felipe de Moraes Club - Rodovia João Paulo, 2.301.  

 
 

 

EIV 19 - 19.E 045658 / 2015 – Lumis Black & White  
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EIV 28 - E 058141 / 2018 - Alianza Home &Office, Estreito.  

 

 

Fonte: acervo da autora (jun. 2021). 

Nas visitas realizadas entre os meses de abril e junho de 2021 foi observado 

que os 04 empreendimentos indicados na Figura 14, mesmo sem os TCC assinados, 

estavam finalizados ou em construção. Embora não seja esse o recorte desta 

pesquisa, é necessário fazer essa consideração, principalmente visando apontar a 

importância da correta aplicação do instrumento para alcançar seu objetivo. 

No Quadro 28 é apresentada uma síntese dos 18 EIVs com TCC assinados, 

e do EIV sem TCC, mas com parecer técnico e recibo do valor da medida 

compensatória. Estão descritas, respectivamente, as datas das assinaturas, as 

medidas compensatórias acordadas e os valores calculados em Custo Unitário Básico 

da Construção Civil (CUB). A partir da análise, também foi avaliado se a medida 

estipulada atendeu alguma área de interesse social. Aquelas que não atenderam, ou 

ficaram restritas ao entorno do próprio empreendimento ou fizeram depósito no 

FMDU, mas sem definição do destino para o recurso. 

 

Quadro 28 - Estudos de Impacto de Vizinhança com TCC assinado 

Nº 
DATA 
ASS. 

VALOR 
(CUBs) 

MEDIDAS ESTIPULADAS 
ATENDEU 

AIS? 

EIV 01 11/05/2017 453 

- Execução da Praça Plácido Domingos de Souza com 
totem sobre o morador homenageado, na Rodovia 
Virgílio Várzea, 1313. (próximo às AIS Vila Cachoeira 
e Sol Nascente). 

- Executar calçada, ciclofaixa e arborização ao lado da 
via do empreendimento. 

SIM 

EIV 03 15/01/2020 332 

- Melhorias nos abrigos de ônibus da Rod. Virgílio 
Várzea. 

- Melhorias em equipamentos comunitários da AID, 
indicados pela prefeitura. 

SIM 



212 

 

EIV 04 27/05/2019 51 

- Demarcar, por meio de placas indicativas, a Área 
Comunitária e a Área Verde de Lazer. (5 CUBs). 

- Depósito no Fundo Municipal de Desenvolvimento 
Urbano (46 CUBs). 

X 

EIV 06 11/02/2021 695 
- Depósito no Fundo Municipal de Desenvolvimento 

Urbano (695 CUBs). 
X 

EIV 07 12/06/2018 175 
- Reforma na Praça Mirosian Wolowski, localizada ao 

lado do empreendimento. 
X 

EIV 10 18/07/2018 756 

Não houve assinatura de TCC. Houve parecer técnico 
e recibo. 

- Depósito no Fundo Municipal de Desenvolvimento 
Urbano (756 CUBs ), a serem investidos em 
melhorias na mobilidade e paisagem urbana. 

X 

EIV 11 15/04/2019 174 
- Depósito no Fundo Municipal de Desenvolvimento 

Urbano (174 CUBs). 
X 

EIV 12 27/05/2019 81 
- Depósito no Fundo Municipal de Desenvolvimento 

Urbano (81 CUBs). 
X 

EIV 13 08/02/2019 386 
- Depósito no Fundo Municipal de Desenvolvimento 

Urbano (386 CUBs). 
X 

EIV 14 04/12/2019 843 

- Melhoras urbanísticas: Abertura das Vias Prof. Simão 
José Hess e Santa Luzia e tratamento de suas 
intersecções com a Rua Profa Maria Flora 
Pausewang; Melhorias na via do empreendimento 
como: ciclovia, travessia de pedestres, paraciclos e 
alargamento dos passeios. 

- Implantação de binário entre as ruas Prof. Simão José 
Hess e Santa Luzia, incluindo sinalização horizontal 
e vertical. 

- Implantação de conexão cicloviária entre as ruas 
Profa Maria Flora Pausewang e Madre Benvenuta. 

X 

EIV 15 02/09/2020 14 
- Dois novos abrigos de passageiros dentro da área de 

influência do empreendimento. (14 CUBs). 
X 

EIV 21 11/05/2017 X 

- Revitalização da Praça Roberto de Oliveira na Rua 
Santiago Dantas, com área de 3.163 m². 

- Totem do homenageado pelo nome da praça. 

- Calçada arborizada ao lado da via do 
empreendimento. 

X 

EIV 22 29/11/2019 334 
- Depósito no Fundo Municipal de Desenvolvimento 

Urbano (334 CUBs). 
X 

EIV 23 30/03/2018 445 

- Comprar e instalar sistema semafórico eletrônico. 
(145 CUBs). 

- Reforma da Biblioteca Municipal Prof. Barrreiros Filho 
do Estreito (300 CUBs). 

SIM 

EIV 25 31/08/2018 140 

- Aquisição, instalação e manutenção de dois sistemas 
de sinalização semafórica, um na Rua Joaquim 
Nabuco com Waldemar Ouriques e outros na Rua 
Araci Vaz Callado com a Rua Waldemar Ouriques 
(117 CUBs) – ambos no entorno imediato ao 
empreendimento. 

- Depósito no Fundo Municipal de Desenvolvimento (23 
CUBs). 

X 

EIV 26 03/02/2020 140 
- Área de Lazer na área de influência direta do 

empreendimento ou depósito no Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Urbano. (140 CUBs). 

X 
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EIV 27 16/11/2018 75 
- Depósito no Fundo Municipal de Desenvolvimento. 

(75 CUBs). 
X 

EIV 29 21/05/2019 839 

- Projeto e execução de requalificação da praça Arlindo 
Phillipe e promover sua manutenção por 48 meses; 
execução de asfaltamento na Rua Marcelino Dias 
(419,5 CUBs). 

- Depósito no Fundo Municipal de Desenvolvimento 
Urbano (419,5 CUBs). 

- Arborização dos passeios das testadas do lote. 

X 

EIV 30 21/01/2021 717 

- Instalação ou melhoria de um Equipamento 
Comunitário na área de lazer voltado para Cultura e 
Esporte (143,4 CUBs). 

- Depósito para medida integrada de mobilidade e 
equipamento urbano (573,6 CUBs). 

SIM 

Fonte: elaborado pela autora a partir dos dados descritos nos TCC assinados (2021). 

As medidas compensatórias relativas ao entorno do empreendimento, tais 

como: instalação de abrigos de passageiros; sistema semafórico eletrônico; melhoria 

nas intersecções das vias próximas; trechos de ciclovia; e arborização das calçadas 

do perímetro do lote, acabam beneficiando diretamente o próprio empreendimento, 

que de autor do impacto passa a ser entendido como impactado. Enquanto que o 

restante da área de influência, mesmo mais carente, não recebe as medidas 

compensatórias. As medidas citadas devem ser consideradas como mitigadoras do 

próprio impacto e não compensatórias para a cidade. Existe uma linha tênue entre 

essas medidas e o aumento das vulnerabilidades na cidade, visto que, desse modo, 

ao contrário de mitigar as desigualdades socioambientais, elas as potencializam ainda 

mais. 

Outro fator a ser observado é que em 11 dos 18 termos a medida foi o depósito 

no Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU), sem a clara indicação de 

onde o valor deverá ser empregado. A soma desses valores foi de 3.563,1 CUBs, o 

que revertido em reais no mês de outubro de 2021 (R$ 2.381,05) corresponde a R$ 

8.483.919,25 (oito milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, novecentos e dezenove 

reais e vinte e cinco centavos). Como visto no capítulo 5 deste estudo, o Plano Diretor 

determina que cabe ao Conselho das Cidades acompanhar a utilização dos recursos 

do FMDU, e que os recursos devem ser aplicados especialmente na execução de 

obras de infraestrutura urbana, de acordo com as finalidades previstas na lei, 

finalidades estas que incluem a função social da propriedade urbana.  

Aqui se aponta mais um resultado desta pesquisa: exemplificar com casos 

reais a necessidade do pleno funcionamento do Conselho das Cidades pautado na 

democracia. O Conselho das Cidades precisa estar funcionando e estruturado para 
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atender, dentre outras, a demanda de acompanhar e dar publicidade à aplicação 

desses recursos oriundos do EIV. 

Ainda comparando o valor resultante dessa amostra analisada e avaliada 

nesta pesquisa com o valor informado pelo IPUF, em documento enviado por e-mail, 

o superintendente afirmou que: “até fevereiro de 2021, o valor depositado no FMDU 

foi de 4.794,50 CUBs”6, demonstrando que a delimitação dos casos-referência 

representou uma amostra significativa, contendo grande parte dos depósitos 

realizados. 

Na contramão da maioria das medidas acordadas nos estudos, quatro 

medidas compensatórias acenam como exemplos da utilização do EIV como um 

instrumento da política urbana voltado para o princípio da função social da 

propriedade. Elas apontam um caminho que contribui para a mitigação das 

desigualdades socioambientais.  

No caso-referência EIV 01 (Figura 15), do Floripa Residence, no bairro Monte 

Verde, a medida compensatória foi a execução da praça Plácido Domingos de Souza, 

que fica bem próximo às comunidades Vila Cachoeira e Sol Nascente, trazendo mais 

qualidade urbana com a oferta de um espaço público de lazer, proporcionando novas 

formas de inter-relações entre as pessoas. Além da função social, as praças também 

são responsáveis por outros benefícios, como a possibilidade de ações educativas, 

terem importância ecológica e proporcionarem bem-estar físico e psicológico na 

formação dos indivíduos. Sakata (2011) afirma que nas praças públicas pessoas de 

diferentes estratos sociais coexistem, elas são convidativas à convivência com o 

outro, a reconhecer as diferenças. Para Robba e Macedo (2002), as praças são 

espaços públicos livres destinados ao lazer e ao convício da população, sendo sua 

função primordial aproximar e reunir as pessoas. Essa medida compensatória pode e 

deve ser considerada um efeito positivo gerado pelo instrumento EIV. Nesse sentido: 

A utilização de parques e praças pode ser considerada como um índice 
positivo na qualidade de vida urbana, desde que esses espaços sejam 
adequados para sua compatibilização com os aspectos cruciais da vida 
contemporânea e, principalmente com os lazeres. (SANTINI,1993, p. 44). 

 
6 Informação fornecida por Carlos Leonardo Costa Alvarenga, superintendente do IPUF, em 19 mar. 

2021 via e-mail (<carlosalvarenga.ipuf@pmf.sc.gov.br>). 
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Figura 15 - Relação de proximidade entre o EIV 1, comunidades Vila Cachoeira e 
Sol Nascente e a Praça Plácido Domingos de Souza 

 
Fonte: elaborado pela autora utilizando o programa Google Earth Pro (2021). 

No caso-referência EIV 3 (Figura 16), do empreendimento de uso misto La 

Spezia, no bairro Saco Grande, foi indicado a melhoria em equipamentos comunitários 

na Área de Influência Direta. Estão contidas na AID as comunidades Vila Cachoeira e 

Sol Nascente. Não foi indicado no TCC quais equipamentos receberiam o benefício, 

o que dificulta, neste caso, o acompanhamento por parte da sociedade do efetivo 

cumprimento da medida. Na Figura 16 foi apontada, a título de exemplo, a localização 

de alguns equipamentos, como o Centro de Saúde Pública e os dois Núcleos de 

Educação Infantil Municipal (NEIM) como possíveis locais para receber a medida 

compensatória. 

 



216 

 

Figura 16 - Relação de proximidade entre o EIV 03, comunidades Vila Cachoeira e 
Sol Nascente e equipamentos comunitários incluídos na AID 

 
Fonte: elaborado pela autora utilizando o programa Google Earth Pro (2021). 

No caso referência EIV 23 (Figura 17), empreendimento de uso misto Now! 

By Lumis, no bairro Estreito, a medida compensatória foi a reforma da Biblioteca 

Municipal Professor Barreiros Filho do Estreito, equipamento que, segundo o 

Manifesto da IFLA/UNESCO sobre Bibliotecas Públicas 1994 (IFLA, 1994, p. 1), é a 

“porta de acesso local ao conhecimento - fornece as condições básicas para uma 

aprendizagem contínua, para uma tomada de decisão independente e para o 

desenvolvimento cultural dos indivíduos e dos grupos sociais.”. Mesmo com o advento 

da internet e das tecnologias remotas, a biblioteca ainda cumpre um papel no 

desenvolvimento intelectual, como também é fundamental para preservar a cultura 

local, enquanto instituição democrática, garantindo o direito a todos de usufruírem de 

seus serviços (FABIANI; MARTINS, 2014). A biblioteca indicada não se encontra 

contida dentro de uma AIS, mas, tomando-se como referência a Ferramenta de 

Avaliação de Inserção Urbana, desenvolvida pelo LabCidade da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da USP em parceria com o Instituto de Políticas de 

Transporte e Desenvolvimento (ITDP), o uso biblioteca pública deve estar a 20 

minutos a pé ou 30 minutos por transporte público. “O tempo de 20 minutos de 

caminhada pode ser traduzido em aproximadamente 1.400 metros de percurso.” 
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(ROLNIK; TORRES et al., 2014, p. 16). De acordo com tal parâmetro, a biblioteca 

pública municipal atende às comunidades de Nossa Senhora do Rosário, Santa 

Teresinha, CC1, Jardim Ilha Continente e Morro da Caixa. 

 

Figura 17 - Relação de proximidade entre o EIV 23, comunidades Nossa Senhora do 
Rosário, Santa Teresinha, Jardim Ilha Continente, CC1 e Morro da Caixa e a 

Biblioteca Pública 

 
Fonte: elaborado pela autora utilizando o programa Google Earth Pro (2021). 

No caso-referência EIV 30 (Figura 18), Comercial Park Mall, a medida 

compensatória acordada foi a instalação ou melhoria de um equipamento comunitário 

na área de lazer, voltado à cultura e esporte nas comunidades da área de influência. 

As obras do empreendimento não começaram e ainda não houve a indicação e 

localização do equipamento. No entanto, a proximidade e relação do empreendimento 

com as AIS (Vila Aparecida I e II, MacLarem, Arranha Céu e Nova Jerusalém) indica 

que esta medida compensatória deve também representar uma função social. 

MORRO DA CAIXA 

N. SENHORA 
DO ROSÁRIO 

JARIM ILHA 
CONTINENTE 

CC1 
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Figura 18 - Relação de proximidade entre o EIV 30 e as comunidades Vila 
Aparecida, MacLarem, Arranha Céu e Nova Jerusalém 

 
Fonte: elaborado pela autora utilizando o programa Google Earth Pro (2021). 

Nesses estudos, constatou-se que muito pouco dos recursos arrecadados 

foram realmente utilizados para a distribuição mais igual dos equipamentos e para 

infraestruturas urbanas públicas, mas esses exemplos demonstram essa 

possibilidade, por meio da aplicação das suas medidas compensatórias baseadas na 

função social, atendendo às AIS incluídas nas áreas de influência dos impactos. 

 

6.2 AVALIAÇÃO DA DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA A PARTIR DO 
MAPEAMENTO COMPARATIVO: AIS E EIVS 

 

A delimitação das áreas de influência precisa ser melhor justificada 

tecnicamente e deve levar em conta tanto os impactos elencados quanto os 

impactados. Na metade do total de casos-referência analisados, não foram incluídas 

as comunidades mais vulneráveis, mesmo elas sendo lindeiras aos empreendimentos 

ou fazendo parte das análises dos estudos. 

O que ficou claro é a falta de entendimento de quem são os mais impactados 

nesse processo de urbanização e adensamento populacional. O princípio norteador 

do EIV, que é função social da propriedade, conceituada na justificativa desta 

pesquisa, é o contexto essencial para que as medidas compensatórias possam atingir 
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a área de influência dos impactos como um todo. Para diminuir as vulnerabilidades na 

cidade, faz-se necessário mitigar tanto as privações aos direitos à infraestrutura 

urbana pública quanto os riscos ambientais gerados por essa demanda. Segundo o 

Relatório do Desenvolvimento Humano de 2019, o apoio à construção e manutenção 

de infraestruturas básicas e o desenvolvimento de planos de contingências, entre 

outros investimentos, torna os países e as pessoas menos vulneráveis.  

As políticas redistributivas são apontadas como uma das soluções para 

mitigar as desigualdades socioambientais, pois “Os investimentos em bens públicos 

— incluindo o sistema educativo, as infraestruturas, o saneamento e a segurança — 

poderiam beneficiar preferencialmente as pessoas mais carentes que, de outro modo, 

não teriam acesso a esses serviços.” (PNUD, 2019, p. 243). 

A produção do mapeamento comparativo, a espacialização dos EIVs foi 

baseada na localização geográfica e endereços fornecidos nos estudos 

disponibilizados pelo IPUF, e a localização das AIS foi realizada a partir dos produtos 

disponibilizados do Plano de Habitação e Interesse Social de Florianópolis 

(FLORIANÓPOLIS, 2012) e do Geoprocessamento Corporativo da Prefeitura 

Municipal. As informações foram agrupadas fazendo uso do programa Google Earth 

e disponibilizadas via QR Code pelo serviço Google My Maps. 

 

Figura 19 - Mapa de localização dos EIVs analisados e AIS no Distrito Sede 

 
Fonte: elaborado pela autora utilizando o programa Google Earth Pro e o serviço Google My Maps 

(2021). 
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Em análise do Distrito Sede parte Insular (estudos 01 a 18), pode-se observar 

as proximidades entre as AIS, em amarelo, e os EIVs avaliados, sendo que nos EIVs 

01, 03, 06, 09, 13, 14, 16 e 18 as Áreas de Interesse Social foram incluídas nas áreas 

de influência. Os demais EIVs não consideraram nenhuma AIS em seus estudos, 

sendo marcados no mapa (Figura 20) com um círculo. 

 

Figura 20 - Mapa com indicação dos EIVs que não incluíram as AIS em suas áreas 
de influência no Distrito Sede Insular 

 
Fonte: elaborado pela autora utilizando o programa Google Earth Pro e o serviço Google My Maps 

(2021). 
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Em análise do Distrito Sede parte Continental (estudos 19 a 32), pode-se 

observar as proximidades entre as AIS, em amarelo, e os EIVs avaliados, sendo que 

nos EIVs 19, 22, 26, 27, 29, 30, 31 e 32 as Áreas de Interesse Social foram incluídas 

nas áreas de influência. Os demais EIVs não consideraram nenhuma AIS em seus 

estudos, sendo marcados no mapa (Figura 21) com um círculo. 

 

Figura 21 - Mapa com indicação dos EIVs que não incluíram as AIS em suas áreas 
de influência no Distrito Sede Continente 

  
Fonte: elaborado pela autora utilizando o programa Google Earth Pro e o serviço Google My Maps 

(2021). 

Com o mapeamento comparativo é possível entender espacialmente as 

relações entre os EIVs e as AIS, assim como a inconsistência na justificativa para a 

delimitação das áreas de influência dos impactos, que foram delimitadas meramente 

por divisão política, administrativo ou censitária, como demonstrado nos gráficos e 

sínteses apresentados no estudo de caso, e também seguindo determinação do IPUF 

e do SMDU no TR. Os EIVs circulados e que não incluíram em suas análises as áreas 

mais carentes, em algumas das vezes estão mais próximos delas do que os demais 

que as incluíram e as estudaram.  

A partir das análises é possível relatar que as orientações ou critérios para a 

delimitação das áreas de influência precisam ser revistas, principalmente no termo de 
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referência emitido pelo IPUF. Utilizar divisão censitária, ou mesmo administrativa, para 

mapear as áreas de influência facilita o desenho no mapa, mas não transparece a real 

abrangência dos impactos. Quando a delimitação da área de influência é falha, o 

restante do processo de aplicação do EIV, como a estipulação das medidas 

compensatórias, fica comprometido. Se a área de influência dos impactos não é a 

ideal, perante a legislação que preconiza a função social da propriedade urbana, isso 

significa que instrumento não está sendo usado corretamente.  

Há relação entre as AIS e as Áreas de Influência dos Impactos, no entanto, a 

aplicação das medidas compensatórias não está sendo direcionada para essas 

parcelas consideradas como de interesse social. Quando as áreas que deveriam 

receber primeiramente as compensações dos EIVs são excluídas, as medidas 

compensatórias intensificam ainda mais as desigualdades na cidade.  

 

6.3 ASSOCIAÇÃO DAS SÍNTESES DOS EIVS COM A LEGISLAÇÃO 
 

Com os dados obtidos nos casos-referência, foi possível a associação deles 

com alguns aspectos da legislação urbana, como as questões de análise e a relação 

entre o aumento dos parâmetros urbanísticos básicos e as medidas acordadas. 

 

6.3.1 Análise das questões apontadas pelo Estatuto da Cidade 
 

Como visto no Capítulo da Legislação acerca do EIV deste estudo, o Estatuto 

da Cidade descreve os impactos que o empreendimento poderá ocasionar sobre a 

qualidade de vida da população, solicitando uma análise de algumas questões: 

adensamento populacional; equipamentos urbanos e comunitários; uso e ocupação 

do solo; valorização imobiliária; geração de tráfego e demanda por transporte público; 

ventilação e iluminação; paisagem urbana; e patrimônio natural e cultural. Desse 

modo, um paralelo entre os diagnósticos e impactos estudados e as questões 

elencadas na legislação torna-se relevante para discussão dos resultados (Gráfico 

13). 
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Gráfico 13 - Relação entre as questões a serem analisadas pelo EIV e os impactos 
negativos apontados nos casos-referência 

  
Fonte: elaborado pela autora a partir dos resultados da pesquisa (2021). 

Para diagnosticar e caracterizar os impactos, o TR padrão de 2019 (ver Anexo 

C) estabelece alguns levantamentos e análises a serem realizadas. Para cada 

questão a ser analisada no EIV, será exposto o conteúdo do TR padrão e a realidade 

encontrada nos casos-referência. Quanto à análise do adensamento populacional, o 

Quadro 29 apresenta as diretrizes para diagnóstico e caracterização dos impactos 

conforme o TR padrão. 

 

Quadro 29 - Diretrizes para diagnóstico e caracterização dos impactos conforme o 
TR padrão – adensamento populacional 

ANÁLISE DO ADENSAMENTO POPULACIONAL 

Caracterização populacional 

- Apresentar a população da AII 

- Calcular a densidade populacional da AII (considerar apenas a 
área das macroáreas de uso urbano). 

Informar a saturação populacional  

prevista no PD da AII 
- Fornecida pelo IPUF. 

Cálculo da população fixa e flutuante  

do empreendimento ou atividade 

- Utilizar metodologia ou legislação devidamente referenciada, 
como Código de Obras, Corpo de bombeiros etc. 

Avaliar o impacto do adensamento 
populacional 

(em porcentagem) 

- Comparar o incremento populacional ocasionado pelo 
empreendimento com a população atual. 

- Comparar a população final com a saturação prevista pelo PD. 

Fonte: elaborado pela autora a partir do TR padrão 2019 do IPUF (2021). 
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O adensamento urbano, quando relacionado à ocupação de vazios urbanos, 

pode ser considerado um efeito positivo, no entanto, ele também é gerador de 

impactos negativos, como a sobrecarga na infraestrutura existente e a modificação da 

ambiência urbana. Em cada estudo foi realizada uma análise sobre essa questão, 

estimando o incremento populacional, tanto fixo quanto flutuante, que o 

empreendimento poderia gerar na área de influência indicada. O adensamento não foi 

apontado como impacto direto, como também não houve proposições de medidas 

mitigatórias ou compensatórias relativas a essa questão. No entanto, o seu cálculo 

aparece nos estudos como fundamental para mensurar os demais impactos 

elencados. Outro aspecto sobre o adensamento populacional, é que ele é 

apresentado sempre relacionado à densidade demográfica e estimativas de 

crescimento da população calculadas pelo IBGE. Desse modo, quando comparados 

os números do incremento populacional oriundos do empreendimento ao estimado 

pelo IBGE, o adensamento populacional foi considerado dentro das normalidades dos 

cenários futuros já previstos. 

Quanto à análise dos equipamentos urbanos e comunitários, o Quadro 30 

apresenta as diretrizes para diagnóstico e caracterização dos impactos conforme o 

TR padrão. 

 

Quadro 30 - Diretrizes para diagnóstico e caracterização dos impactos conforme o 
TR padrão – equipamentos urbanos e comunitários 

ANÁLISE DOS EQUIPAMENTOS URBANOS E COMUNITÁRIOS 

Levantamento da capacidade 
de atendimento atual dos 
equipamentos urbanos 

- Abastecimento de água; esgotamento sanitário; resíduos sólidos; 
drenagem urbana; e energia elétrica (em tabela). 

- Observação: no levantamento da capacidade dos resíduos sólidos, verificar 
existência e distância de Pontos de Entrega Voluntários (PEV) na AID. 

Memorial de cálculo sintético 
das demandas do 

empreendimento em relação 
aos equipamentos urbanos 

- Deve-se apresentar o memorial de cálculo mesmo que o empreendimento 
já disponha de viabilidade deferida por órgão responsável. 

- Admitir-se-á protocolos e viabilidades como comprovante de adequação 
aos equipamentos urbanos, desde que as solicitações estejam com 
cálculo de demanda condizente com o apresentado no EIV. 

- Em caso de inexistência de atendimento, descrever a solução que será 
adotada pelo empreendimento. 

Avaliar o impacto do 
empreendimento nos 

equipamentos urbanos 

- Apontar necessidade de novos equipamentos, ampliações, coberturas etc. 

- Drenagem urbana: em áreas de alta e média suscetibilidade à inundação, 
avaliar possível alteração de projeto para acréscimo de áreas permeáveis 
no empreendimento. 

- Resíduos sólidos: avaliar necessidade de implantação de Pontos de 
Entrega Voluntários (PEV). 



225 

 

Apresentar, por meio de mapa 
em escala adequada e tabela, 
os equipamentos comunitários 
presentes na AII, apontando 

as distâncias até o 
empreendimento em análise 

- Praças, Parques, Áreas Verdes de Lazer. 

- Unidades de Ensino – classificando por tipo, porte, faixa etária e rede 
(público/privado). 

- Unidades de Saúde – classificando por tipo, porte e rede (público/privado). 

- Unidades de Segurança Pública – classificando por tipo e porte. 

- Unidades de Assistência Social – classificando por tipo e porte. 

- Outros. 

Levantamento da capacidade 
atual e situação dos 

equipamentos comunitários 
- Comprovar situação com memorial fotográfico 

Avaliar o impacto do 
empreendimento nos 

equipamentos urbanos e 
comunitários 

- Apontar necessidade de novos equipamentos, reformas, ampliações, 
coberturas etc. 

Fonte: elaborado pela autora a partir do TR padrão 2019 do IPUF (2021). 

Nos estudos, os impactos referentes à oferta de equipamentos urbanos e 

comunitários são as questões mais recorrentes apontadas como impacto negativo em 

todos os 32 EIVs analisados, tanto a saturação dos equipamentos comunitários de 

educação, saúde, cultura e lazer quanto dos equipamentos públicos ligados à 

infraestrutura urbana, como o abastecimento de água, serviços de esgotos, energia 

elétrica, coleta de resíduos sólidos e drenagem. Embora tenha sido analisada a 

referida questão em todas as áreas de influência, e muitas vezes mostrado que 

comunidades muito próximas sofriam com privações relacionadas à infraestrutura e 

aos equipamentos urbanos e comunitários, quando estipuladas as medidas 

compensatórias, as AIS não foram mencionadas. As medidas foram tomadas para 

garantir que os novos moradores tivessem acesso a esses equipamentos, ignorando 

completamente aqueles que já se encontram em privações e estão cada vez mais 

vulneráveis.  

Foram estipuladas medidas, tais como: armazenamento e utilização das 

águas pluviais; utilização de redutores de consumo de água; utilização de lâmpadas 

e equipamentos para economia de energia elétrica; deixar áreas permeáveis e com 

paisagismo no lote ou nas calçadas do empreendimento; e fazer a separação do lixo 

para coleta seletiva. Por outro lado, foi repassada à Prefeitura a responsabilidade por 

suprir o aumento da demanda por equipamentos comunitários, que, segundo alguns 

estudos, teria condições de atendê-las com os impostos gerados pelo 

empreendimento. 

No item do TR padrão relacionado à avaliação do impacto do empreendimento 

nos equipamentos urbanos e comunitários, faltou uma indicação de metodologia ou 
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referência confiável para que os técnicos apontem a necessidade ou não de novos 

equipamentos. Nos estudos apresentados, a conclusão, muitas vezes, não foi apoiada 

no diagnóstico realizado, prevalecendo uma avaliação favorável ao titular do imóvel e 

não à coletividade. 

Quanto à análise do uso e ocupação do solo, o Quadro 31 apresenta Diretrizes 

para diagnóstico e caracterização dos impactos conforme o TR padrão. 

 

Quadro 31 - Diretrizes para diagnóstico e caracterização dos impactos conforme o 
TR padrão – uso e ocupação do solo 

ANÁLISE DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Apresentar mapa de cobertura 
da terra da AID – área e 

percentual 

Com a seguinte classificação: 

- Urbanizado, Pastagens/Campos, Florestas, Corpos d’água, Faixa de Praia. 

Apresentar mapa de uso das 
edificações da AID – 

destacando o Bem Cultural ou 
APC 

Com a seguinte classificação: 

- Comercial, Residencial, Hotel, Misto, Institucional, Religioso. 

Apresentar mapa de ocupação 
da AID 

- Gabaritos – número de pavimentos. 

Avaliar o potencial construtivo 
- O empreendimento utiliza o potencial máximo do lote ou se o lote pode 

configurar-se como subutilizado. 

Avaliar a consolidação da área 
da AID com o planejado pelo 

Plano Diretor 

- Avaliar cenário atual de consolidação com base no potencial construtivo 
existente/vacante, usos e ocupações. 

- Avaliar cenário tendencial de consolidação e possibilidade de ocorrências 
de possíveis alterações com ou sem influência do empreendimento. 

- Avaliar se o uso e ocupação previsto pelo empreendimento favorecem a 
consolidação do cenário planejado pelo Plano Diretor. 

- Avaliar a influência da utilização prevista para o empreendimento sobre 
Bem Cultural ou APC. 

Fonte: elaborado pela autora a partir do TR padrão 2019 do IPUF (2021). 

Quanto à questão relacionada ao uso e ocupação do solo, todos os estudos 

a caracterizaram nas áreas de influência e apresentaram as consultas de viabilidade 

e os projetos, de acordo com o Plano Diretor Municipal. Se a questão fosse somente 

essa, não seria necessário o EIV, pois o processo de análise e aprovação de projeto, 

incluindo a conferência dos limites dos parâmetros urbanístico e potencial construtivo, 

já seria o suficiente. No entanto, 30 dos casos-referência estudados ultrapassaram os 

limites básicos de ocupação do solo estipulados pelo plano, utilizando incentivos e 

instrumentos, como a Outorga Onerosa e a Transferência do Direito de Construir. A 

redução de um pavimento, um recuo frontal ou um afastamento maior, ou mesmo um 

aumento na Taxa de Permeabilidade, são ações que poderão minimizar muitos 

impactos, dependendo de cada caso, mas o constatado foi o inverso, 
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empreendimentos com mais pavimentos, coeficientes de aproveitamento maiores e 

taxas de impermeabilidade no lote de até 100%. Nos estudos analisados, o fato de ele 

estar de acordo com as normas foi a única justificativa para afirmar que não há impacto 

nesse quesito.  

No TR padrão, no item relacionado à avaliação do potencial construtivo, o 

responsável pelo EIV precisa informar se “o empreendimento utiliza o potencial 

máximo do lote ou se o lote pode se configurar como subutilizado” (IPUF, 2019b, n.p). 

A não utilização do potencial máximo não caracteriza a subutilização, mas a regra 

deve ser a utilização do potencial básico, pois utilizar o máximo em todos os 

empreendimentos não pode ser pautado no simples fato de a lei oferecer incentivos e 

instrumentos, deve ser baseado em diagnóstico e previsão dos impactos que 

causarão. Dois exemplos são: o EIV 14, do empreendimento Viva Trindade, que está 

localizado próximo a uma área com frequentes inundações, conforme o Diagnóstico 

Participativo da Drenagem Urbana de Florianópolis (FLORIANÓPOLIS, 2019), e a sua 

TO foi de 50 (básica) para 78,58  e o seu CA de 1 (básico) para 4,27, utilizando para 

isso o incentivo do uso misto do art. 64, a Outorga Onerosa e a Transferência do 

Direito de Construir; outro exemplo, o EIV 19, do empreendimento Lumis Black & 

White, localizado em área com alagamentos, que ficou com ocupação de 100% do 

subsolo e o seu CA de 1 (básico) passou para 8. 

Quanto à análise do adensamento populacional, o Quadro 32 apresenta as 

diretrizes para diagnóstico e caracterização dos impactos conforme o TR padrão. 
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Quadro 32 - Diretrizes para diagnóstico e caracterização dos impactos conforme o 
TR padrão – valorização imobiliária 

ANÁLISE DE VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA 

Apresentar 

- A renda média mensal da população da AII. 

- O valor unitário médio por metro quadrado (R$/m²) do 
empreendimento. 

Apresentar amostragem e calcular o valor unitário 
médio por metro quadrado (R$/m²) as edificações 

residenciais das proximidades 

- As amostras podem exceder as áreas de influência, 
desde que sejam representativas para o cálculo 
apresentado. 

Identificar a existência de obras de infraestrutura/ 
empreendimentos em execução da AII 

- Que possam ser caracterizados como polos 
valorizadores ou desvalorizadores, destacando o 
Bem Cultural ou APC. 

Indicar - O padrão/perfil do empreendimento em análise. 

Avaliar os impactos da inserção do 
empreendimento na AII 

- Possíveis efeitos de atração, expulsão, gentrificação 
etc. 

Avaliar a influência da valorização imobiliária 
prevista para o empreendimento 

- Sobre Bem Cultural ou APC. 

Fonte: elaborado pela autora a partir do TR padrão 2019 do IPUF (2021). 

A valorização imobiliária foi apontada como efeito positivo nos estudos 

analisados, assim como o incentivo à melhoria da infraestrutura da região, embora 

não sejam apontadas medidas efetivas para a melhoria dessas mesmas 

infraestruturas citadas. O EIV 30, do Comercial Park Mall, foi o único que apontou que 

não haveria valorização imobiliária, visto que no entorno do empreendimento existem 

áreas de interesse social, como as comunidades da Vila Aparecida, Nova Jerusalém, 

MacLarem e Arranha Céu, o que contribuiria para não haver tanta valorização, além 

de que não haveria o fenômeno da gentrificação, o que foi colocado no estudo sem 

uma base científica ou técnica para comprovação dos possíveis impactos.  

Quanto à análise da mobilidade urbana, o Quadro 33 apresenta as diretrizes 

para diagnóstico e caracterização dos impactos conforme o TR padrão. 
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Quadro 33 - Diretrizes para diagnóstico e caracterização dos impactos conforme o 
TR padrão – geração de tráfego e demanda por transporte público 

ANÁLISE DA MOBILIDADE URBANA 

Caracterizar as vias do entorno do 
empreendimento 

- Apontando a hierarquia, seção transversal existente e planejada de 
acordo com a LC n. 482/2014 

Apresentar mapa de rotas de 
acesso ao empreendimento 

(veículos, pedestres, ciclistas) na 
AID, destacando o Bem Cultural 

ou APC 

- Analisar o sistema de circulação de pedestres no acesso ao 
empreendimento. 

- Identificar existências de infraestrutura cicloviária (ciclovias, ciclofaixas, 
bicicletários, estruturas de apoio etc.  

- Descrever e apresentar memorial fotográfico das condições de 
acessibilidade no entorno do empreendimento (condições das 
calçadas, pisos podotáteis, rampas etc.). 

- Identificar os fluxos de movimentos possíveis das vias da AID (vias de 
mão dupla, mão única etc.). 

- Apresentar planta com distância do(s) Bem(ns) Cultural(is) em relação 
aos leitos carroçáveis existentes e projetados. 

Apresentar planta com detalhes 
dos acessos ao empreendimento 

- Apontando os raios existentes de projeto, aproximações possíveis na 
entrada e saída de veículos e demais informações pertinentes à 
mobilidade (veículos automotores, pedestres, ciclistas etc.). 

Estudo de tráfego 

- Realizar contagem de tráfego em local determinado pelo IPUF. 
Observação: nos balneários, deve-se considerar a sazonalidade. 

- Apresentar mapa ou croqui do local exato das contagens de tráfego e 
sentidos avaliados. 

- Informar datas e horários de realização da contagem de tráfego. 

- Apresentar tabulação de dados apurados na contagem de tráfego, com 
classificação por tipo de veículo e conversão em Unidade de Veículo 
Padrão (UVP). 

- Apresentar resumo com tabulação da contagem de tráfego a cada 15 
minutos para a hora pico no período matutino e vespertino. 

- Apresentar a divisão de veículos por modal apurada na contagem de 
tráfego. 

- Cálculo e análise de viagens geradas, por dia e nas horas pico, com 
metodologia referenciada. 

- Análise da capacidade da infraestrutura viária e do nível de serviço 
atual e futuro das vias (com e sem o empreendimento) no momento da 
operação do empreendimento e após 2, 5 e 10 anos, considerando 
taxa de projeção anual de crescimento da frota. 

Avaliar 

- Os impactos da inserção do empreendimento na infraestrutura da AID. 

- Se o tráfego atual ou futuro possui risco de danificar a higidez estrutural 
do(s) Bem(ns) Cultural(is). 

Análise da coleta de resíduos 
sólidos 

- Indicar dias e horários em que será realizada a coleta (conforme 
viabilidade) 

- Analisar necessidade de execução de recuo para caminhão de coleta 
de lixo. 

Análise do sistema de transporte 
público coletivo 

- Apresentar distância aos terminais de Integração (caso estejam na AII). 

- Apresentar linhas de atendimento, itinerários, frequência e pontos de 
parada presentes na AID. 

- Descrever e apresentar memorial fotográfico das condições de 
acessibilidade aos pontos de ônibus da AID. 

- Descrever e apresentar memorial fotográfico das condições dos pontos 
de ônibus da AID. 

- Analisar o impacto de eventuais alterações propostas para o transporte 
público na AID sobre a acessibilidade ao(s) bem(ns) cultural(is). 
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Análise do cronograma de 
execução das obras de 

terraplenagem 

- Estimar o volume de movimentação do solo, indicando necessidade de 
empréstimo/bota-fora. 

- Calcular o número de viagens geradas para transporte do material. 

- Avaliar a regularidade da execução desse serviço (viagens/tempo). 

- Avaliar impactos durante a execução desse serviço (capacidade da via, 
raios de curva, interrupções no tráfego etc.). 

Avaliação dos acessos públicos à 
orla – quando presentes na AII 

- Apresentar em mapa, com escala adequada, todos os acessos públicos 
à orla existentes na AII. 

- Identificar, por meio de tabela, a infraestrutura existente nos referidos 
acessos à orla (pavimentação, passarelas ambientais etc.). 

- Apresentar memorial fotográfico dos acessos à orla. 

- Avaliar o impacto do empreendimento sobre os acessos à orla. 

Analisar a relação do 
empreendimento com a rede de 

trilhas e caminhos históricos 

- Apresentar em mapa, com escala adequada, todas as trilhas e 
caminhos históricos presentes na AII (oficiais, conforme lei específica, 
e não oficiais, identificadas pelo EIV). 

- Identificar, por meio de tabela, a infraestrutura existente nas trilhas e 
caminhos históricos (pavimentação, passarelas ambientais etc.). 

- Apresentar memorial fotográfico das trilhas e caminhos históricos. 

- Avaliar o impacto do empreendimento sobre as trilhas e caminhos 
históricos. 

Fonte: elaborado pela autora a partir do TR padrão 2019 do IPUF (2021). 

Na quinta questão elencada no Estatuto da Cidade, relacionada à geração de 

tráfego e demanda por transporte público, estão incluídos todos os problemas 

relacionados com a mobilidade urbana. Dos 32 estudos analisados, 27 apontaram 

essa questão como impacto negativo gerado pelo empreendimento, no entanto, todos 

argumentaram que os problemas com mobilidade urbana já existem na capital. Como 

medidas compensatórias, foi elencada, na maioria dos casos, a implantação ou 

melhoria na sinalização de trânsito, ter espaços internos ao lote para carga e 

descarga, arborização de vias do entorno, melhoria das calçadas do entorno, 

implantação de trechos de ciclovia próximos ao empreendimento e alguns projetos de 

modificação no trânsito, principalmente visando facilitar o acesso ao empreendimento.  

Quanto ao transporte público, foi indicada a implantação de programas de 

incentivo ao uso de transporte público, o que não dependerá somente do 

empreendimento, pois a questão é bem mais complexa, envolvendo, como foi 

demonstrado, o tempo de viagem, a frequência da oferta, o custo e a qualidade do 

serviço. O EIV 31, por exemplo, indicou como medida compensatória a recuperação 

de 2 abrigos de passageiros próximos ao lote, embora a área de influência dos 

impactos fosse muito mais abrangente.  

Dentre os EIVs, quatro estudos, os EIV 16, 18, 20 e 21, apontaram como 

medida compensatória ter o número de vagas estabelecido pelo Plano Diretor, o que 

demonstra claramente a interpretação errônea relativa aos impactos e suas medidas. 
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O que determina a lei é o mínimo a ser oferecido pelo empreendimento, e outras 

medidas compensarão o que não pode ser mitigado. Nos EIVs 16 e 18 não fazem 

parte da equipe técnica responsável engenheiros civis tampouco arquitetos e 

urbanistas.  

Quanto à análise do conforto ambiental, ventilação e iluminação, O Quadro 34 

apresenta as diretrizes para diagnóstico e caracterização dos impactos conforme o 

TR padrão. 

 

Quadro 34 - Diretrizes para diagnóstico e caracterização dos impactos conforme o 
TR padrão – conforto ambiental, ventilação e iluminação 

ANÁLISE DE CONFORTO AMBIENTAL – VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

Avaliar se as fachadas ou muros com 
revestimentos reflexivos 

- Podem ocasionar alteração do microclima local. 

Avaliar a influência da volumetria e 
dos materiais do empreendimento na 

iluminação natural das áreas 
adjacentes 

- Especialmente em áreas e equipamentos públicos, como AVL, 
unidades de saúde, ensino etc., destacando o(s) bem(ns) 
cultural(is) presente na AID. 

- O estudo de iluminação natural deve considerar os dias 21 de junho 
e 21 de dezembro e os horários de 8, 10, 12, 14, 16 e 18 horas. 

Avaliar o impacto causado pelo 
projeto arquitetônico, em especial o 

embasamento, nos ventos urbanos e 
seus impactos para o pedestre 

- O estudo de ventilação deve considerar os efeitos de canalização, 
de canto, de esteira, de pilotis de barreira e Venturi no 
embasamento e o no entorno imediato à edificação. 

 

Observação: Somente em taxas de ocupação acima de 80%, quando 
o terreno tiver mais de 10.000 m² ou se o terreno configurar uma 
quadra. 

Fonte: elaborado pela autora a partir do TR padrão 2019 do IPUF (2021). 

As alterações no microclima, com o comprometimento da ventilação e 

iluminação, foram impactos elencados em apenas três EIVs analisados, os EIV 22, 30 

e 32, mas sem muito aprofundamento técnico. As medidas compensatórias 

estipuladas versaram sobre a arborização das áreas internas do condomínio, a 

manutenção de áreas permeáveis, a adoção de telhados verdes e, em um dos EIVs, 

a colocação de bancos na praça em frente ao empreendimento. Em relação a essa 

questão, mais uma vez ficou explícito que o impacto não mitigado foi compensado 

com investimentos para o próprio empreendimento, novamente não se formalizando 

a função social da propriedade urbana, nem a mitigação da desigualdade 

socioambiental na área de influência. 

Quanto à análise da paisagem urbana e patrimônio natural e cultural, o 

Quadro 35 apresenta as diretrizes para diagnóstico e caracterização dos impactos 

conforme o TR padrão.  
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Quadro 35 - Diretrizes para diagnóstico e caracterização dos impactos conforme o 
TR padrão – paisagem urbana e patrimônio natural e cultural 

ANÁLISE DA PAISAGEM URBANA E PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL 

Informar a existência de áreas de 
relevância ambiental na AII 

(parques naturais, Unidades de 
Conservação, RPPN, APA etc.) 

- Apresentar mapa, em escala adequada, representando as áreas de 
relevância ambiental na AII, caso existam. 

Informar eventual existência de 
sítios arqueológicos na AII 

- Apresentar mapa, em escala adequada, representando sítios 
arqueológicos na AII, caso existam. 

- Em caso de existência de sítio(s) arqueológico(s) na AID do 
empreendimento, deve-se apresentar a manifestação do IPHAN. 

Apresentar estudo iconográfico da 
AII 

- Levantamento de imagens históricas da AII (fotográficas, pictóricas 
etc.). 

- Caso entenda pertinente, o requerente pode apresentar a reconstituição 
gráfica de configuração urbana preexistente. 

- Levantar os valores paisagísticos existentes/relacionados ao local do 
estudo, bens naturais e culturais associados e a possível interferência 
do empreendimento em relação a eles. 

Apresentar sequência de 
fotografias atuais e 

fotomontagens com a inserção do 
empreendimento em análise 

- Fotomontagem colorida das fachadas do empreendimento voltadas aos 
logradouros públicos. 

- Apresentar fotografias/fotomontagens a partir da altura em que seja 
possível avaliar a inserção do empreendimento na paisagem da AID 
(birdview). 

- Apresentar fotografias/fotomontagens da visão serial das vias de 
acesso ao empreendimento, a altura do pedestre. 

- Apresentar fotografias/fotomontagens a partir de pontos de vista 
privilegiados (vias panorâmicas presentes na AII deverão ser 
consideradas, necessariamente). 

- Apresentar a descrição dos valores paisagísticos considerados na 
elaboração do projeto do empreendimento ilustrados pelas 
fotografias/fotomontagens apresentadas (considerar aspectos 
históricos e topográficos). 

Apresentar estudo de Skyline 
- Que deve considerar as alturas das edificações existentes e do entorno 

da paisagem. 

Avaliar os impactos da inserção 
do empreendimento na AID 

- Analisar a influência do empreendimento sobre a visibilidade dos bens 
tombados. 

- Impacto visual do empreendimento sobre a AID, considerando o 
desenvolvimento histórico-morfológico da região. 

Fonte: elaborado pela autora a partir do TR padrão 2019 do IPUF (2021). 

Quanto à questão da paisagem urbana e patrimônio natural e cultural, 

dezessete dos EIVs analisados apontaram como impacto negativo a alteração da 

paisagem existente, e um deles acrescentou riscos ao patrimônio cultural, pois incluía 

em seu projeto edificações tombadas pelo Decreto Municipal n. 270/1986, as quais 

foram restauradas e incluídas no complexo comercial. A alteração da paisagem 

urbana é um problema coletivo, pois vai desde a interferência na identidade da própria 

área até a geração de algum impacto ambiental negativo. Em treze EIVs foram 

estabelecidas, como medidas compensatórias para o impacto, a existência de projeto 

urbanístico e implantação de paisagismo integrados com o entorno. Nos outros quatro 
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foram apresentados estudos de sombreamento, concluindo que eles estavam de 

acordo com as normas vigentes e, portanto, não seria aplicada nenhuma medida 

compensatória.  

Comparando os impactos elencados, as medidas compensatórias acordadas 

e as questões que a lei indica para serem estudadas, relata-se que muitos impactos 

não foram levados em consideração, ou foram citados, mas não compensados. Desse 

modo, a partir da avaliação dos EIVs e de suas medidas compensatórias, foi 

observado que o instrumento, embora tenha grande potencial, não está cumprindo a 

função social da propriedade urbana e muito menos está contribuindo para a 

mitigação das desigualdades socioambientais, pois possui algumas inconsistências 

em sua aplicação. Dentre elas, pode-se citar os impactos elencados, as áreas de 

influência indicadas e as medidas compensatórias propostas e acordadas. 

 

6.3.2 Análise dos parâmetros urbanísticos básicos a partir do Plano Diretor 
 

O Plano Diretor de Florianópolis possui uma tabela de parâmetros 

urbanísticos na qual constam os seguintes limites de ocupação: número máximo de 

pavimentos, Taxa de Ocupação (TO), Taxa de Impermeabilidades (TI) e Coeficiente 

de Aproveitamento (CA). Alguns artigos do próprio plano mencionam que os 

empreendimentos podem ter esses índices acrescidos com a aplicação de alguns 

instrumentos, como a Outorga Onerosa e a Transferência do Direito de Construir 

(TDC). No artigo 7 do referido documento, são apresentadas definições para efeitos 

de aplicação da lei, conforme segue: 

 

XVI - coeficiente de aproveitamento mínimo (CA mínimo): valor de referência 
para avaliar o cumprimento de função social da propriedade urbana; 
XVII - coeficiente de aproveitamento básico (CA básico): valor de referência 
que define a área máxima a ser edificada proporcionalmente à superfície do 
terreno; 
XVIII - coeficiente de aproveitamento máximo (CA máximo): valor de 
referência passível de ser atingido através da Transferência do Direito de 
Construir ou da Outorgo Onerosa do Direito de Construir; 
LVI - taxa de ocupação (TO): relação percentual entre a projeção horizontal 
da edificação e a superfície total do terreno; 
LVII - taxa de impermeabilização do solo (TI): relação percentual entre a área 
impermeável do terreno e a superfície total do terreno. (FLORIANÓPOLIS, 
2014a, n.p). 

 

O número máximo de pavimentos, que corresponde à altura da edificação, 

pode ser acrescido, em algumas áreas, por Transferência do Direito de Construir 



234 

 

(TDC), conforme os índices apresentados na tabela dos limites de ocupação anexo 

ao PD. No decorrer do texto legal, alguns artigos possibilitam também o acréscimo 

dos índices citados. 

O artigo 64, incentiva o uso misto, a partir de benefícios em forma de 

acréscimos nos índices urbanísticos, autorizando o IPUF a acrescer a TO em até 20% 

e o número de pavimento em 25%, além de que o CA deve acompanhar os índices 

da TO e números de pavimentos, mediante estudos específicos.  

O artigo 65, prevê, em seu parágrafo quinto, que “edificações que utilizem 

sobrelojas ou mezaninos terão o direito de adicionar até três metros às alturas 

máximas definidas na Tabela de Limites de Ocupação” (FLORIANÓPOLIS, 2014a, 

n.p), fazendo com que os edifícios possam ter mais um pavimento, nomeando-o como 

mezanino ou sobreloja, sendo que eles não contarão como número de pavimentos. 

O artigo 71, trata sobre as áreas que terão TO diferenciada, ou seja, acrescida 

tanto no subsolo quanto do primeiro e segundo pavimentos. Um exemplo é o caso das 

edificações situadas nas AMC do Polígono Central, que poderão ocupar até cem por 

cento do terreno, tanto no subsolo quanto no primeiro pavimento, no entanto, para 

isso precisam ter 50% das suas testadas destinadas ao comércio ou serviços públicos, 

além de garantir um sistema de escoamento ou armazenamento equivalente à taxa 

de permeabilidade exigida. Isso impacta e compromete diretamente a permeabilidade 

do solo.  

O artigo 72 também promove um acréscimo nos parâmetros da TI, pois 

permite que telhados verdes ou mesmo sistemas de captação de água da chuva 

entrem no cálculo da TI, autorizando uma ocupação de praticamente cem por cento 

dos terrenos, na maioria das vezes. No artigo é descrito o que é considerado como 

sendo áreas permeáveis, para fins de cálculo, conforme segue: 

 

I – as áreas que não possuam obstáculo artificial à infiltração de água 
superficial no solo; 
II – as áreas em aterro sobre terraços artificiais cuja profundidade de solo seja 
igual ou superior a cinquenta centímetros; e 
III – as áreas que utilizem tecnologias alternativas (telhas com vegetação, 
captação de água da chuva, entre outros) para a gestão de águas pluviais, 
garantindo uma taxa de escoamento de águas pluviais igual ou menor do que 
a equivalente para a Taxa de Impermeabilização Máxima do lote. 
(FLORIANÓPOLIS, 2014a, n.p). 

 

O artigo 180 institui o incentivo de arte pública, ou seja, se o empreendimento 

implantar uma arte conforme o descrito no artigo e parágrafos, poderá beneficiar-se 
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com dois por cento de acréscimo no coeficiente de aproveitamento, sem acréscimo 

na taxa de ocupação. 

O artigo 183 possibilita a flexibilização quanto à ocupação do solo e à 

transferência do direito de construir como incentivo à preservação da paisagem e do 

patrimônio cultural. O artigo ainda pontua, em seu parágrafo primeiro, que a 

flexibilização da ocupação e uso do solo deve ser feita a partir da “interpretação, caso 

a caso, pelo órgão competente, com base em lei específica, do regime urbanístico e 

do Código de Obras e Edificações, com a finalidade de viabilizar e estimular as 

atividades nos imóveis P1, P2 e P4.” (FLORIANÓPOLIS, 2014a, n.p). 

Na tabela dos limites de ocupação, o CA possui três referências, sendo o 

primeiro coeficiente o menor, indicado como referência para avaliar o cumprimento da 

função social da propriedade urbana; o segundo coeficiente o básico, que define a 

área máxima a ser edificada proporcionalmente à superfície do terreno, sem a 

necessidade de uso da Outorga Onerosa do Direito de Construir ou da Transferência 

do Direito de Construir; e os acréscimos a partir da utilização dos instrumentos já 

citados ou inclusão do subsolo, chegando a um CA máximo. 

É importante citar o artigo 68, também do Plano Diretor, que proíbe “[...] as 

execuções de subsolos em áreas sujeitas a alagamentos de qualquer espécie, 

somente sendo autorizados mediante pareceres técnicos do IPUF e demais órgãos 

competentes.” (FLORIANÓPOLIS, 2014a, n.p). Pois sabemos que algumas regiões 

de Florianópolis são afetadas por alagamentos, como é o caso do Bairro Trindade, 

onde se situam o EIV 7 aprovado com um subsolo e o EIV 14 aprovado com dois 

subsolos. 

Outro acréscimo nos índices urbanísticos foi observado nos EIVs 10 e 30, nos 

quais os projetos foram aprovados de acordo com o antigo Plano Diretor, Lei Municipal 

n. 1/1997, que no seu artigo 81 especifica um acréscimo de 2% (dois por cento) nos 

seus índices de aproveitamento, com acréscimo decorrente nas taxas de ocupação, 

se o edifício com mais de 1.000,00 m² (hum mil metros quadrados) for contemplado 

com uma obra de arte, conforme as descrições da referida lei. 
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Tabela 3 - Comparação entre os limites de ocupação básicos e os reais, aprovados 
e apresentados nos EIVs de acordo com o zoneamento 

N° ZONEAMENTO 
Nº DE PVTOS TO % TI % CA 

básica real básica real básica real básico real 

EIV 01 ARM 4.5 
4 4 50 63,68 70 * 1 1,7 

Outorga onerosa e ocupação do subsolo 

EIV 02 ARM 12.5 
10 12 50 79,99 70 * 1 4,82 

Outorga onerosa, T.D.C., uso misto (art. 64) e ocupação do subsolo. 

EIV 03 AMC 6.5 

6 3 50 65,11 70 * 1 4,36 

Outorga onerosa e ocupação do subsolo. O IPUF somente autorizou 3 pavimentos, 
pois para 6, o empreendedor precisaria abrir um novo acesso. 

EIV 04 ARP 2.5 
2 * 50 * 70 * 1 * 

Loteamento 

EIV 05 ARM 12.5 
10 5 50 100 70 100 1 3,41 

Outorga onerosa, área com sistema de captação de água de chuva (30,9%) 

EIV 06 
ARM 12.5 

APC 

10 9 50 60,26 70 74,41 1 3,05 

Outorga onerosa, ocupação do subsolo de 100%. Na APC ocorreu o projeto de 
restauro. 

EIV 07 ARM 6.5 
5 7 50 72,53 70 * 1 2,71 

Outorga Onerosa, ocupação do subsolo de 73,85%. 

EIV 08 AMC 6.5 
6 6 50 * 70 * 1 4,9 

Os instrumentos utilizados não foram citados. 

EIV 09 ARM 5.5 
5 6 50 * 70 * 1 1,6 

Outorga Onerosa. 

EIV 10 
AMC 6 e ATR 7 

PD 01/1997 

12 16 25 21 70 * 3 4,6 

Projeto aprovado pelo antigo Plano Diretor de 1997. 

Outorga onerosa, Lei da Obra de Arte, antigo 72 do PD. 

EIV 11 ARM 12.5 
10 12 50 71,2 70 * 1 4,22 

Outorga onerosa, T. D.C. 

EIV 12 ARM 5.5 
5 6 50 * 70 * 1 2,29 

Outorga onerosa, T. D.C. 

EIV 13 AMC 6.5 
6 7 50 46,53 70 * 1 0,99 

Não apresentou utilização de instrumentos. 

EIV 14 AMC 10.5 

8 12 50 78,58 70 * 1 4,27 

Outorga onerosa, T.D.C., ocupação do subsolo (79,94%), incentivo do uso misto do 
art. 64. 

EIV 15 AMS 2.5 

2 * 50 * 70 * 1 * 

Indústria de concreto e argamassa. Projeto não anexado no EIV. Instalações 
administrativas de 1 pvto. Apresenta silos, diques e tanques de abastecimento. 

EIV 16 
ARM 4.5 

AVL 

4 4 50 * 70 * 1 1,18 

Foi aprovado todo o projeto pelo zoneamento ARM 4.5, conforme processo 
administrativo anexo ao EIV. Embora grande parte da locação esteja em AVL. 

EIV 17 ARM 12.5 
10 12 50 37,25 70 * 1 4,07 

Outorga onerosa, T.D.C., ocupação do subsolo (75,96%), incentivo de arte pública. 

EIV 18 ARM 14.5 11 e 5 12 50 * 70 * 1 3,56 



237 

 

ARM 6.5 Outorga onerosa, T.D.C., ocupação do subsolo (74,57%), mais um pavimento 
mezanino. 

EIV 19 AMC 12.5 

10 12 50 50 70 * 1 8 

Ocupação do subsolo (100%), mais um pavimento mezanino, não citou outros 
instrumentos. 

EIV 20 AMS 12.5 
10 12 50 59,67 80 * 1 5,4 

Mais um pavimento para sobreloja. 

EIV 21 ARM 5.5 
5 6 50 * 70 * 1 4,01 

Não indicou no EIV quais instrumentos foram utilizados. Contém dois subsolos. 

EIV 22 AMC 12.5 
10 12 50 80 70 * 1 1,25 

Ocupação do subsolo (100%), mais um pavimento mezanino. Contém dois subsolos. 

EIV 23 AMC 8.5 
6 8 50 72,67 70 * 1 3,36 

T.D.C., Ocupação de 3 pvtos de subsolo. 

EIV 24 ARP 8.5 
6 8 50 50 80 * 1 3,52 

Não indicou no EIV quais instrumentos foram utilizados. 

EIV 25 AMC 8.5 
6 8 50 42,53 70 53,5 1 3,38 

Outorga Onerosa, T.D.C. Contém dois subsolos. 

EIV 26 ARM 6.5 
5 6 50 67 70 * 1 2,96 

Outorga onerosa, T.D.C. Contém dois subsolos. 

EIV 27 AMS 4.5 
4 3 50 34,81 70 * 1 0,91 

Contém um subsolo. 

EIV 28 AMC 6.5 
6 9 50 * 70 * 1 6,15 

Não indicou no EIV quais instrumentos foram utilizados. Contém um subsolo. 

EIV 29 ARM 8.5 
6 8 50 62,7 80 69,9 1 3,1 

Outorga onerosa, T.D.C. Contém um subsolo e mais um pavimento mezanino. 

EIV 30 AMC 4 

13 10 80 41,85 80 79,88 4,2 1,65 

Projeto aprovado pelo antigo Plano Diretor de 1997 e Lei Complementar n. 436/2012. 
Outorga onerosa, Lei da Obra de Arte, antigo 72 do PD. 

EIV 31 AMC 8.5 

6 8 50 47,14 70 * 1 4,04 

Ocupação do subsolo (79,08%), mais um pavimento mezanino. Contém um subsolo 
e uma área de lazer. 

EIV 32 ARP 5 

4 4 50 63,79 70 * 1.3 1.30 

Projeto aprovado pelo antigo Plano Diretor de 1997. Não indicou se utilizou algum 
instrumento para os índices urbanísticos. 

SIGLAS 

AMC - Área Mista Central 

AMS - Área Mista de Serviço. 

APC - Área de Preservação Cultural. 

ARM - Área Residencial Mista 

ARP - Área Residencial Predominante 

ATR - Área Turística Residencial 

AVL - Área Verde de Lazer 

* Dados inexistentes nos estudos analisados. 

Os CA foram calculados a partir dos dados contidos nos EIVs. 

Fonte: elaborado pela autora. Os índices básicos correspondem à tabela dos Limites de Ocupação do 
Plano Diretor de Florianópolis. Os índices reais foram extraídos dos dados fornecidos sobre os 

projetos nos EIVs analisados (2021). 
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Neste estudo não existe a intenção de julgar as aprovações realizadas, mas 

de investigar, com a finalidade de compreender os acréscimos dos índices 

urbanísticos ou, como a lei denomina, os incentivos para aumento dos limites de 

ocupação. Afinal, se existe um diagnóstico prévio ao Plano Diretor que prevê índices 

básicos que seriam os aceitáveis sem aplicação de instrumentos e incentivos, quando 

eles são utilizados as áreas ficam ainda mais susceptíveis aos impactos. As medidas 

compensatórias devem ser aplicadas quando impactos adicionais decorrentes desses 

acréscimos não puderem ser evitados com as medidas mitigadoras, então elas devem 

ser compatíveis com esses incentivos oferecidos.  

Se o empreendimento, como vimos na Tabela 3, constrói mais do que o 

básico, recebendo incentivos, as medidas compensatórias deveriam beneficiar os 

impactados que não atingem a ocupação básica, priorizando as áreas de interesse 

social próximas aos empreendimentos. 

 

6.4 ORIENTAÇÕES PARA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS DO 
EIV E REVISÃO DO TR PADRÃO 

 

O objetivo de desenvolver estas orientações é a produção de referências para 

a aplicação das medidas compensatórias dentro das áreas de influência dos impactos 

e, principalmente, deixar evidente que o potencial de contribuição para redução das 

vulnerabilidades na cidade deve partir da união de técnicos, empreendedores, órgãos 

públicos e sociedade, visando a distribuição dos recursos de forma mais igualitária. 

Desse modo, esta orientação se apresenta mais atraente partindo do princípio de que 

uma cidade com menos desigualdade de acessos às suas infraestruturas urbanas e 

sociais, também é uma cidade com mais qualidade de vida. 
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Quadro 36 - Relação entre os envolvidos no EIV e os benefícios de aplicação das 
medidas compensatórias em prol da mitigação das desigualdades socioambientais 

ENVOLVIDOS BENEFÍCIOS 

Empreendedores da iniciativa 
privada 

Saberão onde os seus recursos serão aplicados, inclusive aqueles que 
servirão pra diminuir as tensões sociais das áreas de influência, 

valorizando ainda mais os seus empreendimentos. 

Técnicos envolvidos nas 
aprovações dos estudos 

Uma maior precisão do processo de aplicação das medidas 
compensatórias, apoiando suas decisões nas políticas públicas, na 
função social da propriedade e nas orientações apresentadas com 

amparo de pesquisas acadêmicas. 

Dirigentes políticos 
Clareza das ações prioritárias na cidade, podendo harmonizar os 

benefícios econômicos dos investidores, com ações práticas de cunho 
socioambiental, pensadas de forma conjunta e sistêmica. 

Sociedade civil 

O início de uma efetiva e equilibrada distribuição dos recursos públicos 
para investimentos em infraestrutura urbana e social, incluindo os 

sistemas viário, sanitário e energético, melhorando o habitar e 
mitigando as desigualdades socioambientais. 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 

A partir dos resultados obtidos, são elencadas as seguintes orientações para 

aplicação das medidas compensatórias nos Estudos de Impactos de Vizinhança em 

consonância com o princípio da função social da propriedade urbana:  

 

a) Ter um diagnóstico socioambiental como pressuposto procedimental 

visando a correta aplicação das medidas compensatórias, a fim de que 

elas contribuam efetivamente para a mitigação das desigualdades 

socioambientais. 

b) As cidades precisam de um planejamento sistêmico para definir as 

prioridades dos investimentos públicos, em conjunto com o mapeamento 

dos riscos e danos, com o objetivo de diminuir as vulnerabilidades na 

cidade, tais como: privação de moradia digna; privação de saneamento 

básico; privação de acesso à educação; privação de acesso aos 

equipamentos de saúde; privação de áreas de lazer, cultura e esporte; e 

sujeição a enchentes, deslizamentos e poluição.  

c) O estudo deve ser realizado por uma equipe multidisciplinar com 

responsabilidade técnica, composta por profissionais habilitados para os 

aspectos que serão analisados no EIV, tais como: adensamento 

populacional; equipamentos urbanos e comunitários; uso e ocupação do 

solo; valorização imobiliária; geração de tráfego; demanda por transporte 

público; mobilidade urbana; ventilação e iluminação; paisagem urbana; e 

patrimônio natural e cultural. 
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d) A participação popular deve ocupar lugar de destaque nesse processo, 

envolvendo todos os atores, devendo haver oficinas de capacitação antes 

ou concomitantes com as audiências públicas. 

e) Na descrição do empreendimento, deve constar, além do projeto, 

informações sobre as áreas e índices urbanísticos, de acordo com o Plano 

Diretor e a Tabela de Ocupação do Solo. Além disso, devem ser 

informados os índices básicos e aqueles que foram acrescidos por meio 

de instrumentos e incentivos. 

f) As áreas de influência dos impactos precisam ser estipuladas a partir da 

localização dos impactados e não ter como critério apenas as divisões 

políticas ou administrativas. 

g) A delimitação da área de influência dos impactos é fundamental para a 

justificativa dos investimentos futuros oriundos das medidas 

compensatórias, por isso, incluindo os principais impactados, os 

investimentos poderão contribuir para a mitigação da desigualdade 

socioambiental. 

h) Deve ser verificado se há áreas com prioridade de investimento já 

elencadas a partir do diagnóstico socioambiental contidas nas áreas de 

influência destes impactos. 

i) Partindo do princípio de que a maioria dos empreendimentos se 

beneficiam de uma infraestrutura pública já instalada, a medida 

compensatória deve beneficiar a coletividade e ser pautada na aplicação 

desses recursos nas áreas mais carentes. 

j) A estipulação do valor da medida compensatória e o local de sua 

aplicação devem ser definidos por parecer técnico, ter apoio da 

participação popular e devem fazer parte do TCC. 

k) Além de estipular o valor da medida compensatória, a aplicação desse 

valor deve estar preferencialmente descrita no TCC. 

 

Quanto ao TR padrão, constituído para edificações com interferência no 

patrimônio cultural, também utilizado como referência para os demais EIVs, ele é bem 

detalhado e contribui para a formatação dos estudos realizados desde 2019, no 

entanto, a partir desta pesquisa e avaliação dos EIVs, são sugeridas algumas 

orientações acerca da exigência de equipe multidisciplinar habilitada, tais como: 
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apresentação dos parâmetros básicos de uso do lote e os efetivamente utilizados pelo 

empreendimento; e delimitação e caracterização das áreas de influência dos impactos 

e da matriz, que deve conter as medidas mitigadores e/ou compensatórias. 

 

a) Quanto à exigência de equipe multidisciplinar: 

 

Deixar mais claro que a coordenação dos estudos deve ser realizada por 

arquitetos e urbanistas. 

Exigir uma equipe mínima e habilitada para cada questão a ser analisada no 

EIV: adensamento populacional; equipamentos urbanos e comunitários; ocupação do 

solo; valorização imobiliária; mobilidade urbana; conforto ambiental urbano; paisagem; 

e patrimônio natural e cultural; além de outras análises complementares, dependendo 

do caso específico.  

Especificar, na identificação e qualificação técnica dos autores, qual a função 

de cada um, inclusive na ART ou RRT, além de conter os estudos pelos quais é 

responsável. 

 

b) Quanto à apresentação dos parâmetros básicos de uso do lote e os 

utilizados pelo empreendimento: 

 

Informar, acerca do zoneamento e apresentação dos parâmetros urbanísticos, 

os limites de ocupação básicos e qual o incentivo (uso misto, obras de arte, habitação 

social, preservação da paisagem ou do patrimônio cultural) ou instrumento utilizado 

(Outorga Onerosa, T.D.C.) para cada um dos acréscimos. 

Especificar o percentual de cada incentivo ou instrumento utilizado.  

Na avaliação do potencial construtivo, onde o responsável pelo EIV precisa 

informar se “o empreendimento utiliza o potencial máximo do lote ou se o lote pode-

se configurar como subutilizado”, deve-se trocar tal afirmativa para verificar se o 

empreendimento utiliza o potencial básico ou está acrescido por incentivos legais, 

descrevendo os estudos relacionados aos acréscimos do potencial e os impactos 

destes na AII. 
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c) Quanto à delimitação e caracterização das áreas de influência: 

 

Para a delimitação das  Áreas de Influência: elas não devem estar atreladas 

a uma delimitação política ou administrativa existente, devendo ser estipuladas de 

acordo com a abrangência de incidência de cada impacto estudado. Caso o 

empreendimento esteja próximo de uma AIS, ela não deve ser excluída da área de 

influência dos impactos. 

 

d) Quanto aos impactos elencados e às medidas mitigadoras e 

compensatórias propostas: 

 

Deverá ser incluída e especificada a população atingida pelos impactos e os 

impactados deverão ser descritos. 

A avaliação dos impactos do empreendimento nos equipamentos urbanos e 

comunitários deve ser pautado no diagnóstico apresentado e apoiado em pesquisa 

científica e em metodologias já testadas. 

Se a medida mitigadora apenas diminui o impacto, mas não o cessa, deve 

também incidir uma medida compensatória, que deve estar relacionada ao impacto 

que a originou. 

As medidas compensatórias propostas devem estar baseadas na função 

social da propriedade urbana e não devem beneficiar apenas o próprio 

empreendimento e seu entorno imediato. 

 

e) Quanto à exigência de consulta pública: 

 

Realizar consulta à população atingida, por meio de oficinais de capacitação, 

reuniões, audiências públicas e outros meios, possibilitando que os impactados 

participem das decisões de forma democrática. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

7 

Fonte: Claudione Medeiros (2021). 

Fonte: Claudione Medeiros (2021). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As considerações desta pesquisa se desenvolveram em duas etapas. A 

primeira foi relativa aos objetivos e à avaliação do EIV na cidade de Florianópolis a 

partir da análise dos casos-referência. Na segunda etapa são sugeridos novos 

caminhos, com a apresentação de algumas recomendações para trabalhos futuros.  

A partir da amostra estudada, verificamos que a implementação do EIV sob o 

princípio da função social da propriedade orientando que a aplicação das medidas 

compensatórias contribuam de forma positiva para a mitigação das desigualdades 

socioambientais não se concretizou nos casos-referência estudados. A aplicação do 

EIV na cidade de Florianópolis, de fato, está contribuindo para a ampliação das 

desigualdades socioambientais, pois as medidas compensatórias acordadas estão 

ficando restritas a uma vizinhança cujo conceito está relacionado à esfera civil, que 

segundo Rodrigues (2002) e Santos (1990) serve para resolver conflitos de interesses 

entre vizinhos do entorno imediato. Essa vizinhança já é, na maioria das vezes, 

privilegiada em sua localização na cidade e possui as melhores infraestruturas 

urbanas. Com esta revelação a partir do estudo de caso, os investimentos em obras 

de infraestrutura, em ofertas de espaços públicos de qualidade, em mobilidade 

urbana, em diminuição dos polos geradores de poluição, quando oriundos de medidas 

compensatórias, estão sendo direcionados para quem já tem esses serviços à 

disposição.  

O conceito de vizinhança trazido pelo Estatuto da Cidade ultrapassa os diretos 

individuais para preconizar os direitos coletivos (SANTOS, 1990). A vizinhança do 

instrumento EIV compreende toda a área de influência dos impactos, impondo 

obrigações aos empreendedores de utilização da sua propriedade em favor da 

coletividade (ROCCO, 2006; SANT’ANNA, 2007; SCHVARSBERG, MARTINS, 

KALLAS, 2016). 

Enquanto o EIV for voltado apenas para o entorno próximo ao 

empreendimento, geralmente para as camadas que já têm os melhores recursos, ele 

vai corroborar para a intensificação das desigualdades socioambientais e, em 

consequência disso, impactará ainda mais na cidade. Como afirma Moser (1998), a 

vulnerabilidade está relacionada à falta de oportunidades e não é um atributo da 

pobreza, pois ela está relacionada diretamente à privação de alguns ativos, como a 

infraestrutura urbana. 



245 

 

O que se considera aqui é a possibilidade que o instrumento traz de mitigar 

essas desigualdades socioambientais a partir da justa distribuição das 

compensações, tornando-se mais branda e menos intensa essa diferença entre as 

áreas de interesse social e os bairros com infraestrutura adequada.  

Esta pesquisa proporciona uma reflexão sobre a função social da propriedade 

urbana a partir da avaliação do instrumento EIV. Ela promove também 

questionamentos sobre a própria profissão do arquiteto e urbanista e seu papel no 

desenvolvimento urbano, que deve, além de contribuir com preceitos técnicos, ter 

influência nas decisões políticas de planejamento e gestão, pois são estas, ao final, 

que definem o rumo de nossas cidades.  

A função social da propriedade urbana é um preceito constitucional. Acerca 

disso, Carvalho Filho (2006) enfatiza que o direito da coletividade deve estar acima 

do direito da propriedade; Saule Jr. (2002) descreve a função social como um princípio 

norteador da propriedade; e Decarli e Ferrareze Filho (2008) salientam que esse 

princípio balizador da política urbana pode colaborar com a distribuição mais justa e 

saudável dos recursos para combater desigualdades vivenciadas em nossas cidades. 

Desse modo, tal princípio deve prevalecer quando aplicados os instrumentos 

disponibilizados de forma legal, dentre eles, o EIV, objeto de estudo desta pesquisa. 

Freire (2015) enfatizou em sua pesquisa que a atuação dos responsáveis 

técnicos pelos estudos deve ser pautada na ética profissional, apontando que, assim 

como outros instrumentos, o EIV “[...] pode facilmente sujeitar-se aos interesses de 

particulares em detrimento dos maiores interessados no estudo, que são as 

populações impactadas” (FREIRE, 2015, p. 153), o que se mostrou bastante evidente 

na maioria dos casos-referência analisados. 

Os resultados apresentados podem nortear operadores do planejamento e 

gestão das cidades para a definição dos impactos e suas respectivas áreas de 

influência, assim como na aplicação e mapeamento das medidas compensatórias 

acordadas visando o benefício do meio ambiente urbano. As intervenções na cidade 

devem proporcionar aos mais vulneráveis a possibilidade de desenvolvimento 

humano, diminuindo suas privações e distribuindo melhor os recursos. 

As orientações para a delimitação das áreas de influência não devem ser 

justificadas pela divisão censitária ou mesmo administrativa, elas devem ser baseadas 

na real abrangência dos impactos. A delimitação da área de influência, quando falha, 
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compromete o restante do processo de aplicação do EIV, inclusive a estipulação das 

medidas compensatórias. 

Está na implementação dos instrumentos o poder de contribuir com as 

diretrizes gerais do Estatuto da Cidade, não podendo ser o texto da lei interpretado de 

outra forma. É na implementação da lei e na gestão política que a distribuição dos 

direitos e deveres na esfera urbana devem acontecer de forma justa e harmoniosa. 

Essa moderação deve estar presente nos pareceres de aprovação dos novos 

empreendimentos do ambiente construído, em busca de uma melhor distribuição de 

infraestruturas urbanas no território, a fim de mitigar as desigualdades 

socioambientais, promover a democratização do direito à cidade e, como 

consequência, contribuir com a redução das vulnerabilidades (CARVALHO FILHO, 

2006; CAVALLAZZI, 2008; MENDES, 2013; CARDOSO, 2020). 

No segundo capítulo deste estudo foi identificado, nas literaturas da área, o 

potencial do desenvolvimento pautado na regeneração, com o intuito de reverter o 

quadro atual de degradação ambiental através de benefícios mútuos para a redução 

das desigualdades socioambientais. Essas desigualdades, por sua vez, vem 

contribuindo ainda mais para a degradação do meio ambiente e para o aumento das 

vulnerabilidades na cidade. Nesse sentido, foi demonstrado o potencial do próprio 

desenvolvimento e planejamento urbano como propulsores para enfrentar essas 

emergências, devendo, para isso, serem conduzidos e aplicados, tendo a função 

social da propriedade urbana como meta. 

No terceiro capítulo do estudo foram apresentados os referenciais teóricos e 

legais acerca do EIV no Brasil, onde foram resgatados sua origem, precedentes e 

conceitos, a fim de amparar a avaliação desse instrumento da política urbana. As 

discussões sobre o EIV têm sua origem na década de setenta, marcada pelas lutas 

em busca do fim da ditadura e com os movimentos pela reforma urbana (ROCCO, 

2006), no entanto, é na CF/88, no capítulo referente à Política Urbana, quando a 

função social da propriedade se torna princípio constitucional, que a criação dos 

instrumentos começa a ser traçada. Maricato (1994) considera uma vitória das 

mobilizações sociais a inclusão do tema na Carta Constitucional, mas havia ainda a 

necessidade de regulamentação para o cumprimento dessa política urbana. E foi com 

o Estatuto da Cidade (2001a) e os Planos Diretores Municipais que se torna viável a 

implementação dos instrumentos, incluindo o EIV. 
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Quando relacionados os fenômenos do desenvolvimento planejado a partir da 

redução das vulnerabilidades na cidade, em busca de regenerar o ecossistema 

urbano, com a implementação do EIV, surge a possibilidade de contribuir para a 

mitigação das desigualdades socioambientais. O EIV apresenta-se com grande 

potencial, mesmo que localmente, de melhorar a distribuição dos investimentos na 

cidade e de promover um acesso menos desigual às infraestruturas urbanas. 

Diante do exposto, a avaliação do EIV foi materializada no estudo de caso da 

capital catarinense Florianópolis, utilizando-se de 32 casos-referência, permitindo uma 

análise com base em fatos, demonstrando padrões na implementação do instrumento 

a partir de exemplos significativos e concretos (CAVALLAZZI, 1993). Os dados 

efetivos foram obtidos a partir de dois documentos: o Estudo de Impacto de Vizinhança 

apresentado por equipe técnica do empreendedor, onde são propostas as medidas 

compensatórias, e o TCC originado a partir do parecer técnico, onde as medidas são 

definitivamente acordadas.  

Nos estudos protocolados pelos empreendedores, a forma como foram 

examinadas as questões do EIV demonstram a inexistência do princípio da função 

social da propriedade urbana em seu desfecho. O não cumprimento do princípio é 

explícito quando as medidas compensatórias propostas ficam restritas ao lote do 

empreendimento ou ao seu entorno imediato. O interesse individual é colocado acima 

dos interesses coletivos e, portanto, não contribui com a mitigação das desigualdades 

socioambientais relativas a uma melhor distribuição das infraestruturas urbanas no 

território. O direito à cidade, segundo Cavallazzi (2008), inclui moradia digna com 

acesso aos serviços públicos, reduzindo impactos negativos no ambiente natural e 

favorecendo uma melhor qualidade de vida.  

É urgentemente necessário a conscientização dos empreendedores 

responsáveis pelo desenvolvimento imobiliário da relação entre uma menor 

desigualdade socioambiental e uma melhor qualidade de vida, visto que os acesso às 

infraestruturas urbanas são compatíveis com uma menor degradação ambiental 

(CARDOSO, 2020). As desigualdades são problemas de ordem política, econômica e 

social de privação de direitos urbanos, e esta falta de acesso às infraestruturas 

intensifica ainda mais a desigualdade, a qual denominamos ‘socioambiental’, termo 

utilizado por Firpo et al. (2009) para descrever a coexistência, no mesmo espaço 

físico, de grupos populacionais mais pobres, a falta de infraestrutura urbana e 

degradação ambiental. 
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No estudo de caso foi demonstrada que em muitos casos-referência, embora 

haja correspondências diretas entre as Áreas de Interesse Social e os impactos 

negativos apresentados e estudados, a determinação da medida compensatória e o 

local de sua aplicação não apresentam correlação. Na análise dos documentos 

protocolados pelos empreendedores, nenhuma das propostas de medida 

compensatórias cumpriram a função social da propriedade urbana, pois o interesse 

individual foi apresentado acima do interesse coletivo. 

Nas análises dos termos de compromisso assinados entre empreendedor e 

órgão público, após parecer do IPUF, verifica-se que as medidas compensatórias 

acordadas apresentam indícios da utilização do instrumento como possibilidade para 

tornarmos nossas cidades menos desiguais. Embora, entre as inúmeras medidas 

compensatórias acordadas e analisadas de todo o universo pesquisado, apenas 4 

delas, descritas nos resultados da pesquisa, podem ser consideradas sob a aplicação 

da função social, atendendo realmente as áreas mais carentes. Elas podem e devem 

ser exemplos para as futuras aplicações do instrumento e estão explicitadas no 

Quadro 37.  

 

Quadro 37 - As quatro medidas compensatórias com valor de função social 

N. MEDIDAS ACORDADAS NOS TCCs SITUAÇÃO DA OBRA 

EIV 01 

Execução da Praça Plácido Domingos de Souza com 
totem sobre o morador homenageado, na Rodovia 

Virgílio Várzea, 1313. (próximo às AIS Vila Cachoeira e 
Sol Nascente). 

Obra em fase de acabamentos em jul. 
2021. Medida compensatória sendo 

executada. 

EIV 03 
Melhorias em equipamentos comunitários da AID, 

indicados pela prefeitura. 

Obra em fase de terraplanagem em jul. 
2021. Medida compensatória não 

iniciada. 

EIV 23 
Reforma da Biblioteca Municipal Prof. Barreiros Filho do 

Estreito. 

Obra em andamento, os dois blocos já 
foram levantados em jul. 2021. Medida 

compensatória não iniciada. 

EIV 30 
Instalação ou melhoria de um Equipamento Comunitário 

na área de lazer voltado para Cultura e Esporte. 
Obra não iniciada. Medida 

compensatória não iniciada. 

Fonte: elaborado pela autora, a partir dos dados descritos nos TCC assinados (2021). 

Utilizar as medidas compensatórias do EIV para mitigar as desigualdades 

socioambientais a partir da melhor distribuição dos investimentos e infraestruturas 

urbanas, alivia os impactos do desenvolvimento. Mitigar as desigualdades 

socioambientais significa diminuir essa diferença de condições entre os lugares onde 

os mais pobres e os mais ricos moram, é fornecer condições para que os mais 

carentes vivenciem a cidade, é distribuir melhor os investimentos, é mitigar essa 
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coincidência entre áreas de interesse social, falta de infraestrutura urbana, maior 

exposição ao risco e degradação ambiental.  

Há uma demora na aplicação da legislação urbanística nas cidades e sua 

implementação é realizada de forma automática, desvinculada dos princípios que a 

nortearam, como a própria função social da propriedade urbana. Maricato (2001) 

sugere que essa demora advém da falta de interesse dos proprietários imobiliários em 

empregar os instrumentos. Chamié (2010) relata que a política urbana no Brasil é 

historicamente tendenciosa a favorecer o desenvolvimento do setor imobiliário e não 

o desenvolvimento pautado na proteção dos bens e interesses coletivos. Essas 

colocações são evidentes quando avaliados os EIVs no estudo de caso, pois a 

preocupação foi de compensar os impactos do empreendimento para os futuros 

usuários dos empreendimentos e não para os efetivamente impactados com o 

processo de urbanização. 

Espera-se que as avaliações apresentadas aqui sirvam como ponto de partida 

e orientação para que o EIV, enquanto instrumento da política urbana em prol da 

função social da propriedade, seja aplicado a favor da redução das vulnerabilidades 

na cidade, produzindo, desse modo, efeitos positivos.  

Enfim, o campo estudado é vasto, interdisciplinar, envolve diferentes 

abordagens e que versa sobre esse tema central que são as vulnerabilidades na 

cidade. Esta pesquisa foi realizada a partir do campo de atuação da Arquitetura e 

Urbanismo e aponta possibilidades para que um dos instrumentos da política urbana 

contribua para a mitigação das desigualdades socioambientais, relativas aos direitos 

de viver a cidade. Essa utopia, onde as instituições e sociedade estarão 

comprometidas com o bem-estar de todos, é necessária para o caminho na direção 

de cidades com menos vulnerabilidades.  

Ventana sobre la utopia. Ella está en el horizonte —dice Fernando Birri—. Me 
acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte 
se corre diez pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. 
¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve: para caminar. (GALEANO, 1993, 
p. 230). 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A - EIV 01 - E 089423 / 2015 – Floripa Residence, Monte Verde 

EIV DISTRITO ENDEREÇO Ano Protocolo: Tipo 

01 SEDE – Ilha 
105 páginas 

Rua Almíscar, s/n. 
Bairro Monte Verde 

2015 

Ano aprovação: 2015 
Residencial 

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Floripa Residence 
Área do terreno: 4.483,32 m². Área do empreendimento: 11.300,82 m². População est.: 380. 
Descrição: uso residencial do tipo condomínio, constituído por 2 blocos, com 73 unidades 
habitacionais. Composto por subsolo e térreo conjunto e duas torres com mais três pavimentos. Terá: 
salão de festas, sala de jogos, espaço kids, espaço fitness, espaço working, espaço de lazer 
descoberto e piscina. 
Vagas de estacionamento: 89 para automóveis e 30 para motos. 

Volumetria do empreendimento 

Fonte: IPUF (2021). EIV aprovado, imagem de 
Dória Lopez Fiuza Arquitetos Associados. 

Imagem do empreendimento 

Fonte: 
Claudione Medeiros (abr. 2021). 

ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA (AID E AII) 

AID – Quadras do entorno do Terreno, tendo por limitação: Servidão José Teixeira da Luz, Rua Catigua, 
Rua Cambará, Rua Congonhas, Rio Pau do Barco e limite com a SC 401 (Rod. José Carlos 
Daux. 

AII – Unidade Especial de Planejamento Monte Verde (UEP Monte Verde), tendo por limitação: Rio 
Pau do Barco, Servidão Belo Horizonte, SC 404 e Morro das Canelas. 
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Fonte: IPUF (2021). Mapa apresentado no EIV em análise. 

PROXIMIDADES COM AIS 

Sol Nascente, Vila Cachoeira e Morro do Balão (ANEXO A) 
AIS dentro da AII – Sol Nascente. 

ZONEAMENTO 

ARM 4.5 – Área residencial Mista – AEIS – Área especial de interesse social. 

  IMPACTOS NEGATIVOS ELENCADOS   MEDIDAS PROPOSTAS 

Sobrecarga na Infraestrutura Comunitária 
Existente 

- Os impostos gerados pelo empreendimento sanarão 
esse impacto – não se aplica. 

Sobrecarga da Infraestrutura Urbana 
Existente 

- Implantar um programa de Gerenciamos de Resíduos 
Sólidos com sistema de contentores com tampa. 

- Implantar métodos de redução de consumo de água: 
aeradores, torneira com acionamento automático e 
aproveitamento da água das chuvas. 

- Usar lâmpadas de LED. 
- Usar rede de esgotamento sanitário existente. 

Sobrecarga na Infraestrutura Viária Existente 
- Implantação de sinalização de trânsito. Ter agentes 

públicos de trânsito na fiscalização. 

Alteração na Fluidez do Tráfego 
- Espaço interno para veículo de carga e descarga. 
- Implantação de novas linhas de transporte coletivo. 

CONSIDERAÇÕES DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS PROPOSTAS 

Todas dentro do próprio empreendimento. Quanto à sinalização do trânsito, a empresa apenas sugeriu 
para ser realizada com o financiamento público. 

MEDIDAS COMPENSATÓRIAS DO TCC 

- Execução da Praça Plácido Domingos de Souza com totem sobre o morador homenageado, na 
Rodovia Virgílio Várzea, 1313. (próximo às AIS Vila Cachoeira e Sol Nascente); 

- Executar calçada, ciclofaixa e arborização ao lado da via do empreendimento.  

CÁLCULO DE COMPENSAÇÕES – IN 01/2019 – IPUF/SMDU 

Valor de execução máximo das medidas compensatórias: 453 CUBs 

TCC – Assinado em 11/05/2017. 
Partes: IPUF e Piemonte Construções e Incorporação Ltda. 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Zatarian et al. (2015) e TCC do IPUF (2017). 
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APÊNDICE B - EIV 02 - E 019924 / 2016 – Comercial Unique Presidente 
Coutinho, Centro 

EIV DISTRITO ENDEREÇO Ano Protocolo: Tipo 

02 SEDE – Ilha 
115 páginas 

Rua Presidente 
Coutinho, n° 
188, Centro 

2016 

Ano 

aprovação: 

2017
 

Comercial 

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Comercial Unique da Presidente Coutinho 
Área do terreno: 1.264,97 m². Área do empreendimento: 10.819,36 m². População est.: 737. 
Descrição: dividido em loja térrea, 99 salas comerciais, 1 salão comum. Volumetria: 3 subsolos, 
pavimento térreo, pavimento superior, 12 pavimentos tipo e ático. Sendo 43.2 m da laje do térreo até 
a cobertura do ático. 
Vagas de estacionamento: 114 para automóveis, 32 para motos e 28 para bicicletas. 

Inserção do empreendimento no contexto urbano a 
partir da Av. Rio Branco 

 
Fonte: IPUF (2021). EIV postado por Unique. 

Imagem do local do empreendimento 
 

 
Fonte: Claudione Medeiros (abr. 2021). 

ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA (AID E AII) 

AID – Poligonal formada pela Avenida Professor Othon Gama D’Eça, Rua Presidente Coutinho, Rua 
Barão de Batovi e Avenida Rio Branco  

AII – Poligonal formada pela Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos, Rua Esteves Junior, Rua 
Dom Jaime Câmara, Rua Presidente Nereu Ramos, Avenida Rio Branco, Rua Almirante Alvin, 
Avenida Trompowski, Rua Bocaiuva e Travessa Carreirão. 
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Fonte: IPUF (2021). Mapa apresentado no EIV em análise. 

PROXIMIDADES COM AIS 

Rua José Boiteux, Rua Ângelo Laporta, Morro do Céu, Santa Clara, Mont Serrat, Morro do Tico Tico, 
Morro da Mariquinha. (ANEXO A) 
Nenhuma AIS encontra-se dentro da área de influência delimitada. 

ZONEAMENTO 

ARM 12.5 – Área residencial Mista  

IMPACTOS NEGATIVOS 
ELENCADOS 

MEDIDAS PROPOSTAS 

Necessidade de inserção 
de equipamentos públicos 

comunitários. 

- A qualidade e quantidade de equipamentos públicos e comunitários 
existentes na área de influência do empreendimento suporta a 
demanda gerada, pois é um edifício de uso comercial. Não se aplica. 

Demanda gerada para a 
infraestrutura urbana, no 

que se refere a 
equipamentos e redes de 
água, esgoto, drenagem, 
energia, comunicação, 
coleta e tratamento de 

resíduos sólidos. 

- Implantação do Programa de Geração de Resíduos Sólidos. Será 
realizada a classificação dos resíduos orgânicos, dos resíduos 
recicláveis inorgânicos e dos rejeitos.  

- Implantação de política de racionalização de uso de água. Captação 
e reúso de águas pluviais. 

- Implantação de política de racionalização de uso de energia elétrica. 
- As demais infraestruturas urbanas existentes suprem a demanda. 

Não se aplica. 

Nova estruturação e 
modificação na dinâmica 
da mobilidade urbana. 

- Apresentado e estudado o sistema viário e os níveis de serviços das 
vias de acesso ao empreendimento. Concluiu-se que o número de 
viagens geradas não afetará o nível de serviço da via arterial, 
Avenida Prof. Othon Gama D’Eça, e, praticamente não afetarão o 
nível de serviço da via coletora, Rua Presidente Coutinho. Não se 
aplica. 

- Determinação de vaga de carga e descarga na área interna do 
empreendimento. 

CONSIDERAÇÕES DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS PROPOSTAS 

Todas no limite do próprio empreendimento.  

ANTERIOR AO CÁLCULO DE COMPENSAÇÕES – IN 01/2019 – IPUF/SMDU 

TCC – Aguardando. Ainda não há Termo de Compromisso assinado. 
A obra não iniciou. 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Werchajzer et al. (2017).  
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APÊNDICE C - EIV 03 - E 038549 / 2017 – La Spezia, Saco Grande 

EIV DISTRITO ENDEREÇO Ano Protocolo: Tipo 

03 SEDE – Ilha 
171 páginas 

Rod. Virgílio Várzea, 
s/n., Saco Grande 

2017 

Ano aprovação: 2019
 Misto 

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

La Spezia 
Área do terreno: 7.173,77 m². Área do empreendimento: 19.707,68 m². 
Descrição: situado no lado ímpar da Rodovia Virgílio Várzea, s/n., distando 12,90 m da esquina 
dessa com a Rua Pedra de Listras, no bairro Saco Grande. O empreendimento será composto por 
3 pavimentos mais o ático, além de subsolo. Composto por 142 unidades privativas residenciais, 
sendo 84 apartamentos de 1 dormitório e 58 apartamentos de 2 dormitórios. E no pavimento térreo 
uma área comercial de 114,12 m².  
Vagas de estacionamento: 158 para carros, 53 para motocicletas e 320 para bicicletas. 

Fachada 

Fonte: IPUF (2021). Elaborado por Doria 
Lopes Fiuza Arquitetos Associados. 

Imagem do empreendimento 

 
Fonte: Claudione Medeiros (abr. 2021). 

ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA (AID E AII) 

AID – Áreas do entorno imediato do empreendimento conformadas pelos 3 setores censitários mais 
próximos ao empreendimento, são eles; (420540705000130), (420540705000131), 
(420540705000345), totalizando uma área de 4.052.945,18 m² (405,29 ha). 

AII – Bairro do Saco Grande, pertencente a unidade administrativa do distrito sede, com uma área 
total de 11.016.354,15 m². 
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Fonte: IPUF (2021). Mapa apresentado no EIV em análise. 

PROXIMIDADES COM AIS 

Sol Nascente, Vila Cachoeira, Morro do Balão, Morro do Janga. (ANEXO A) 
Todas as AIS estão incluídas na AII. 

ZONEAMENTO 

AMC-6.5 – Área Mista Central. 

IMPACTOS NEGATIVOS ELENCADOS   MEDIDAS PROPOSTAS 

Interferência na paisagem existente. 

- Projeto urbanístico integrado ao ambiente de entorno, 
o que está sendo realizado pelo empreendimento; 

- Implantação de paisagismo para recomposição da 
paisagem empregando espécies nativas. 

Aumento do tráfego de veículos no sistema 
viário. 

- Ampliação da sinalização de tráfego existente; 
- Adoção de passeios adaptados às pessoas com 

deficiência, de acordo com a Lei n. 7801/2008; 
- Implantação de ciclovias; 
- Arborização das vias com espécies nativas; 
- Implantação de programas para incentivo ao uso de 

transporte público. 

Pressão sobre os serviços públicos – 
infraestrutura urbana. 

- Implantar métodos de redução de consumo de água 
(ex.: aeradores, controladores de vazão, torneira com 
acionamento automático nas áreas comuns etc.) e 
aproveitamento da água da chuva e do efluente 
tratado para descargas de bacias sanitárias e rega 
externa; 

- Redução do consumo de energia elétrica, 
recomenda- se a utilização de equipamentos de 
racionalização, sensores de presença. 

- Implantação de lixeiras recicláveis e incentivos à 
coleta seletiva do lixo. 

Pressão sobre os equipamentos 
comunitários, gerando pressão nos serviços 

de educação, saúde, lazer e segurança. 

 
 
- Previsão de acréscimo de 422 pessoas entre 

moradores e área Comercial. Não apresentada 
nenhuma medida compensatória. 
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CONSIDERAÇÕES DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS PROPOSTAS 

A grande maioria dentro do próprio empreendimento. As medidas de implantação de ciclovias, 
arborização de ruas e passeios públicos ficam somente como sugestão, não sendo apresentado 
nenhum projeto. 

MEDIDAS COMPENSATÓRIAS DO TCC 

- Melhorias nos abrigos de ônibus da Rod. Virgílio Várzea; 
- Melhorias em equipamentos comunitários da AID, indicados pela prefeitura.  

CÁLCULO DE COMPENSAÇÕES – IN 01/2019 – IPUF/SMDU 

Valor de execução máximo das medidas compensatórias: 332 CUBs 

TCC – Assinado em 15/01/2020. 
Partes: IPUF e Formacco Cezarium Edificações Ltda. 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Bernardi et al. (2019) e TCC do IPUF (2020). 

APÊNDICE D - EIV 04 - E 053843 / 2017 – Loteamento Residencial Vila Baviera, 
Córrego Grande 

EIV DISTRITO ENDEREÇO Ano Protocolo: Tipo 

04 SEDE – Ilha 
239 páginas 

Rua Dorval 
Manoel Bento, 
Bairro Córrego 

Grande 

2017 

Ano aprovação: 2018
 Loteamento 

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Loteamento Residencial Vila Baviera 
Área do terreno: 133.350,30 m². Coordenadas centrais: 27°36’17.05”S e 48°30’29.60”O. 
Descrição: loteamento residencial com 58 unidades, utilizando para parcelamento 37.582,54 m². 
Possui Área Comunitária Institucional (ACI) e Área Verde de Lazer (AVL). 

Fonte: IPUF, 2021, Ambiens Consultoria Ambiental. 

Imagem do local do empreendimento 

 
Fonte: Claudione Medeiros (abr. 2021). 

ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA (AID E AII) 

AID – As quadras do entorno do terreno, tomando como limitação sul o Morro do Córrego Grande; 
na limitação oeste a Rua Ana Maria Nunes; ao norte a Rua João Pio Duarte Silva e como 
limitação leste a Rua Sebastião Laurentino da Silva. 

AII – Foi considerado todo o bairro do Córrego Grande, que possui como limitações ao norte o Rio 
Córrego Grande, a noroeste o Rio Itacorubi, a leste, sul e oeste o topo do Maciço da Costeira 
do Pirajubaé. 
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Fonte: IPUF (2021). Mapa apresentado no EIV em análise. 

PROXIMIDADES COM AIS 

 Pantanal, Costeira I, II, III, IV e V. (ANEXO A) 

ZONEAMENTO 

ARP-2.5 – Área residencial predominante e APL-E – Área de Preservação com Uso Limitado de 
Encosta. 

IMPACTOS NEGATIVOS 
ELENCADOS 

  MEDIDAS PROPOSTAS 

Sobrecarga na infraestrutura 
comunitária existente. 

- Com os impostos arrecadados pela administração pública, 
pode ser ampliado o número de vagas em estabelecimentos 
de ensino e serviços de saúde no bairro; 

- A administração pública deve investir na manutenção de 
áreas verdes e comunitárias em todo o bairro. 

Sobrecarga na infraestrutura urbana 
existente. 

- Implantar um Programa de Gerenciamento dos Resíduos 
Sólidos; 

- Implantar uma Estação de Tratamento de Esgotos – ETE; 
- No que se refere à redução do consumo de energia elétrica, 

é importante que o empreendimento se utilize de métodos 
de redução de consumo nas áreas externas. 

Alteração na fluidez do tráfego, 
mobilidade urbana. 

- Viabilização de espaços internos no empreendimento para 
estacionamento dos veículos prestadores de serviços e de 
carga/descarga; 
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- Recomenda-se um estudo para possível implantação de 
novas linhas de transporte coletivo, proporcionando 
incentivo para a diminuição da circulação de veículos. 

Alteração da paisagem. 

- Execução de projeto paisagístico a ser elaborado 
conjuntamente com o projeto executivo; 

- Adoção, junto à prefeitura do município, de praça, parque ou 
canteiro, oferecendo revitalização, preservação, 
manutenção e ou segurança periódica do espaço ou 
equipamento urbano escolhido. Sugere-se adoção de uma 
das praças presentes na AII: Praça Breno Pinheiro, 
Valadares, Praça José Anchieta e Praça Edison P. do 
Nascimento ou revitalização das vias do entorno; 

- Recuperar áreas degradadas do entorno imediato com o 
plantio de espécies nativas. 

CONSIDERAÇÕES DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS PROPOSTAS 

A grande maioria dentro do próprio empreendimento. As praças sugeridas para adoção são praças 
já dotadas de infraestrutura e próximas ao empreendimento, valorando ainda mais os lotes. A 
recuperação do entorno imediato também compreende mais investimento no próprio 
empreendimento. No próprio bairro existem comunidades de carecem destas infraestruturas. 

MEDIDAS COMPENSATÓRIAS DO TCC 

- Demarcar com de placas indicativas a Área Comunitária e a Área Verde de Lazer (5 CUBs); 
- Depósito no Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (46 CUBs). 

CÁLCULO DE COMPENSAÇÕES – IN 01/2019 – IPUF/SMDU 

Valor de execução máximo das medidas compensatórias: 51 CUBs 

TCC – Assinado em 27/05/2019. 
Partes: IPUF e D’Agostini Loteadora de Imóveis Ltda. ME. 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Zatarian et al. (2018) e TCC do IPUF (2019). 

APÊNDICE E - EIV 05 - E 007512 / 2018 – Comercial, Rua Nereu Ramos, Centro 

EIV DISTRITO ENDEREÇO Ano Protocolo: Tipo 

05 SEDE – Ilha 
44 páginas 

Rua Nereu Ramos, 
px. 112, Centro 

2018 

Ano aprovação: 2019
 Comercial 

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Edifício Comercial Nereu Ramos (usado como estacionamento) 
Área do terreno: 384,00 m². Área do empreendimento: 1.518,85 m². População est.: 91. 
Descrição: edifício comercial com 5 pavimentos. 
Vagas de estacionamento: 14 de carros.  

Perspectiva do edifício 

 
Fonte: IPUF (2021). EIV de autoria de 

Akos Consultoria Ambiental, 2021. 

Imagem do local do empreendimento 

 
Fonte: Claudione Medeiros (abr. 2021). 

ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA (AID E AII) 

AID – Quadras do entorno do terreno, considerando como com limitação norte: Rua Dorval 
Melchiades e Rua Antônio Dib Mussi ao Leste Avenida Prefeito Osmar Cunha, ao oeste Ruas 
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Lacerda Coutinho, Santos Dumont e Arcipreste Paiva e ao sul Rua Vidal Ramos totalizando 
um perímetro de 1,09 km e uma área de 5,82 hectares. 

AII – 7 setores censitários – IBGE com 30,3 hectares e 2.370 metros de perímetro. 

 
Fonte: IPUF (2021). Mapa apresentado no EIV em análise. 

PROXIMIDADES COM AIS 

Rua José Boiteux, Rua Angelo Laporta, Morro do Céu, Santa Clara, Mont Serrat, Morro do Tico, 
Morro da Mariquinha. (ANEXO A) 

ZONEAMENTO 

ARM 12.5 – Área residencial Mista e APC – Área de Preservação Cultural. 

IMPACTOS NEGATIVOS 
ELENCADOS 

  MEDIDAS PROPOSTAS 

Aumento da capacidade de 
atendimento de 

energia. 

- Redução no consumo de energia elétrica por meio da utilização 
de equipamentos e técnicas que priorizam a eficiência energética. 

- Introdução de ações para a conscientização e envolvimento de 
todos os condôminos e funcionários do empreendimento, uma 
vez que a economia de energia é bastante ligada à conduta do 
usuário; 

- Uso de iluminação com fotocélula nas áreas externas, de modo a 
evitar o uso desnecessário de energia nos períodos diurnos. 

Aumento na demanda por 
coleta de resíduos sólidos. 

- Instalação de lixeiras separadoras para os usuários do 
empreendimento; 

- Incentivar a reciclagem e destinação adequada de pilhas, baterias 
e lâmpadas no Condomínio, definindo locais específicos para tal. 
Após, os resíduos deverão ser encaminhados até as unidades de 
recebimento para uma destinação adequada. 

Alteração na qualidade dos 
recursos hídricos, 

esgotamento sanitário. 

- Implantação de instalações hidráulico-sanitárias em todas as 
edificações contendo coleta, tratamento e destinação final dos 
efluentes; 

- Implantação do Programa de Controle Ambiental de Efluentes e 
da Qualidade das Águas; 

- Evitar o despejo de matérias inertes na rede de drenagem pluvial, 
evitando assim o entupimento de bueiros. 

CONSIDERAÇÕES DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS PROPOSTAS 

Todas no limite e em benefício do próprio empreendimento.  

NÃO APRESENTOU O CÁLCULO DE COMPENSAÇÕES – IN 01/2019 – IPUF/SMDU 

TCC – Não foi gerado, pois o processo não foi finalizado, embora apareça no site como 
aprovado. 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Grando e Lino (2019).  
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APÊNDICE F - EIV 06 - E 012616 / 2018 – Centro Executivo Carl Hoepcke, 
Centro 

EIV DISTRITO ENDEREÇO Ano Protocolo: Tipo 

06 SEDE – Ilha 
432 páginas 

R. Cristóvão Nunes 
Pires, R. Hoepcke e 
R. Henrique Valgas, 

Centro 

2018 

Ano aprovação: 

2020
 

Comercial 

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Centro Executivo Carl Hoepcke 
Área do terreno: 7.529,61 m². Área da nova edificação: 21.578,90 m². População est.: 1.808 
Descrição: implantação de um complexo comercial com uma nova edificação e com o restauro de 
edifícios históricos composto pelo Casarão da Rua Cristóvão Nunes Pires e Galpões da Rua 
Henrique Valgas. Atividades previstas: edifício de escritórios e de áreas comerciais, voltadas a lojas, 
bares e restaurantes. 

Implantação 
 

Fonte: IPUF (2021). EIV aprovado, elaborado por 
Ornato Arquitetura. 

Imagem do empreendimento 

 
Fonte: Claudione Medeiros (abr. 2021). 

ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA (AID E AII) 

AID – As áreas do entorno imediato do empreendimento conformadas pelos 25 setores censitários 
do entorno, mais a porção marítima, de modo a abranger a visada semelhante à aproximação 
marítima ao antigo porto Rita Maria. Totalizando uma área de 2.537.380,27 m² (253,73 há). 

AII – O limite do Centro de Florianópolis considerado a Área de Influência Indireta – AII desse 
empreendimento, com uma área total de 6.401.116,22 m² (640,11 há). 
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Fonte: IPUF (2021). Mapa apresentado no EIV em análise. 

PROXIMIDADES COM AIS 

Morro do Céu, Rua José Boiteaux, Rua Ângelo Laporta, Santa Clara, Mont Serrat, Morro do Tico 
Tico, Morro da Mariquinha, Morro do Mocotó. (ANEXO A) 
Todas estão incluídas na AII. 

ZONEAMENTO 

ARM 12.5 – Área residencial Mista e APC – Área de Preservação Cultural. 

  IMPACTOS NEGATIVOS ELENCADOS   MEDIDAS PROPOSTAS 

Interferência na paisagem existente. 

- Implantação de um projeto urbanístico 
integrado ao ambiente de entorno e projeto de 
restauro dos galpões e casa do terreno; 

- Implantação de paisagismo para composição 
da paisagem na área de lazer e praça, 
empregando espécies nativas também é 
aconselhável. 

Aumento do tráfego de veículos no sistema viário. 

- Ampliação da sinalização de tráfego existente; 
- Adoção de passeios adaptados às pessoas 

com deficiência, de acordo com a Lei n. 
7.801/2008; 

- Implantação de programas para incentivo ao 
uso de transporte público. 

Pressão sobre os serviços públicos, com 
sobrecarga na infraestrutura existente. 

- Implantar métodos de redução de consumo de 
água (ex.: aeradores, controladores de vazão, 
torneira com acionamento automático nas 
áreas comuns) e aproveitamento da água da 
chuva; 

- Redução do consumo de energia elétrica, 
recomenda-se a utilização de equipamentos de 
racionalização, sensores de presença; 

- Implantação de lixeiras recicláveis e incentivos 
à coleta seletiva do lixo. 
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Riscos ao patrimônio cultural. 
- Monitoramento estrutural das edificações 

históricas, e acompanhamento e tratamento 
das patologias identificadas nas edificações. 

CONSIDERAÇÕES DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS PROPOSTAS 

Todas no limite e em benefício do próprio empreendimento.  

CÁLCULO DE COMPENSAÇÕES – IN 01/2019 – IPUF/SMDU PROPOSTO 

Vind = (1,20+0,80+1,20+2,40+0,40+1,20 / 6 x 0,0 x 1,40 = 0,00 
Vcomp EDIF = (0,00 X 20.465,92) / 100 = 0,00 CUB 
Justificativa apresentada: 
O fator de desenho urbano para o empreendimento em estudo foi considerado de altíssima qualidade 
das soluções de projeto e intervenções adotadas, devido ao restauro de todo o conjunto de 
edificações históricas tombadas, da área de praça e jardim aberta ao público, assim como do acesso 
público por dentro do empreendimento durante o horário de funcionamento aos pedestres entre as 
Ruas Cristóvão Nunes Pires e Henrique Valgas por meio do elevador e pelas soluções e propostas 
sugeridas para a Rua Henrique Valgas 
Valor das medidas: ZERO 

MEDIDAS COMPENSATÓRIAS DO TCC 

- Depósito no Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (695 CUBs) 

CÁLCULO DE COMPENSAÇÕES – IN 01/2019 – IPUF/SMDU 

Valor de execução máximo das medidas compensatórias: 695 CUBs 

TCC – Assinado em 11/02/2021. 
Partes: IPUF e Hoepke Adm. Part. e Empreendimentos Ltda. 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Bernardi et al. (2020) e TCC do IPUF (2021). 

APÊNDICE G - EIV 07 - E 021422 / 2018 – Ed. IEGA, Trindade 

EIV DISTRITO ENDEREÇO Ano Protocolo: Tipo 

07 SEDE – Ilha 
125 páginas 

Rua Capitão Romualdo de Barros, 
esquina com Professor Milton 

Sullivan, Trindade 

2018 

Ano aprovação: 2018 
Misto 

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Residencial Multifamiliar IEGA 
Área do Terreno: 1.418,96 m². Área do empreendimento: 6.403,05 m². 
Descrição: constituído por 60 unidades habitacionais, sendo 20 apartamentos com de 02 quartos e 
40 apartamentos de 01 quarto, um subsolo e um pavimento térreo com 05 dalas comerciais 
Distribuídos em 01 bloco de 08 pavimentos. 
Vagas de estacionamento: 71 para automóveis, 14 para motos e 134 para bicicletas. 

Volumetria do empreendimento 

 
Fonte: IPUF (2021). EIV aprovado, elaborado por 

Daros Engenharia Ltda. 

Imagem do empreendimento 

 
Fonte: Claudione Medeiros (abr. 2021). 

ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA (AID E AII) 

AID – Caracterizada pelo imóvel objeto de ocupação bem como as ruas do entorno imediato – Cap. 
Romualdo de Barros e Prof Milton Sullivan. 

AII – Constituída pelas Unidades de levantamento do IBGE. Apresentada na imagem a seguir. 
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Fonte: IPUF (2021). Imagem apresentada no EIV em análise, Daros Engenharia Ltda. 

PROXIMIDADES COM AIS 

Carvoeira – Boa Vista, Serrinha I e II e Costeira. (ANEXO A) 
Na AII apresentada não incluiu as AIS. 

ZONEAMENTO 

ARM 6.5 – Área Residencial Mista  

IMPACTOS NEGATIVOS ELENCADOS MEDIDAS PROPOSTAS 

O estudo de tráfego considerou viável, porém, 
nos horários de pico deve haver interferência 

na circulação do entorno. 
- Não se aplica. 

A construção impermeabilizará mais o solo, 
impedindo a infiltração das águas 

precipitadas. 

- Estão previstas medidas no sentido do 
reaproveitamento das águas precipitadas no 
empreendimento: cisternas; sistemas de 
reaproveitamento de água no projeto hidráulico 
das edificações. 

CONSIDERAÇÕES DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS PROPOSTAS 

Todas relativas ao próprio empreendimento.  

MEDIDAS COMPENSATÓRIAS DO TCC 

- Reforma na Praça Mirosian Wolowski, localizada ao lado do empreendimento. 

CÁLCULO DE COMPENSAÇÕES – IN 01/2019 – IPUF/SMDU 

Valor de execução máximo das medidas compensatórias: 175 CUBs 

TCC – Assinado em 12/06/2018. 
Partes: IPUF e Daros Engenharia Ltda. 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Lopes et al. (2018). 
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APÊNDICE H - EIV 08 - E 028090 / 2018 – Hotel e Apart-Hotel, SC 401, Saco 
Grande 

EIV DISTRITO ENDEREÇO Ano Protocolo: Tipo 

08 SEDE – Ilha 
47 páginas 

Rod. José Carlos Daux (SC 
401), bairro de Saco Grande 

2018 

Ano aprovação: 2018 
Misto 

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Hotel e Apart-Hotel 
Área do terreno: regular: 4.347,05 m²; usucapienda: 4.786,15 m². Área do projeto: 21.400,96 m². 
Descrição: uso misto: hotel, apart-hotel e serviços. Hotel com 174 suítes de áreas entre 15,00 m² e 
18,00 m², aproximadamente, distribuídas em 06 pavimentos tipo. Apart-hotel com 76 unidades de 
apartamentos, com áreas de aproximadamente 49,00 m² a 92,00 m², distribuídas em 04 pavimentos, 
sendo as 14 unidades do último pavimento com sótão. Uso comercial e de serviços no pavimento 
térreo, contando com três salas de reuniões, uma sala de escritórios compartilhados (coworking), 
além de restaurante. 
Vagas de estacionamento: 282 vagas. 

Perspectiva 
 

Fonte: IPUF (2021). Disponibilizado no EIV 
elaborado por Sergio Müller Arquitetura e 
Urbanismo & R Nascimento Arquitetos. 

Imagem do local do empreendimento 

 
Fonte: Claudione Medeiros (abr. 2021). 

ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA (AID E AII) 

AID – O bairro no qual está inserido e ao longo da rodovia SC 401. 
AII – O bairro Saco Grande. 
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Fonte: IPUF (2021). Imagem apresentada no EIV em análise, Sacara Engenharia Ltda. 

PROXIMIDADES COM AIS 

Morro do Janga, Morro do Balão, Vila Cachoeira e Sol Nascente. (ANEXO A) 
As AIS foram retiradas da AII, ficando às margens. 

ZONEAMENTO 

AMC 6.5 – Área Mista Central  

IMPACTOS NEGATIVOS ELENCADOS MEDIDAS PROPOSTAS 

Modificação na dinâmica da mobilidade 
urbana. 

- Estacionamento rotativo. 
- Espaço para manobras de veículos dentro dos 

limites do terreno, inclusive com previsão de 
carga e descarga, ônibus, taxis e embarque e 
desembarque. 

Necessidade de inserção de novos 
equipamentos públicos comunitários de 

saúde. 

- Já se encontra defasado em todo o município, e 
até mesmo no país. Poder Público deve 
implementar. 

Necessidade de espaços públicos. 
- Áreas privativas de lazer para hóspedes e 

proprietários. 

Demanda gerada para a infraestrutura urbana, 
no que se refere a equipamentos e redes de 

água, esgoto, drenagem, energia, 
comunicação, coleta e tratamento de resíduos 

sólidos, entre outras necessidades. 

- Deverão ser realizados projetos específicos, 
elaborados por profissionais competentes, e 
submetidos a todas as aprovações nos órgãos 
necessários, conforme lei. 

CONSIDERAÇÕES DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS PROPOSTAS 

Todas relativas ao próprio empreendimento.  

NÃO APRESENTOU CÁLCULO DE COMPENSAÇÕES – IN 01/2019 – IPUF/SMDU 

TCC – Aguardando. Ainda não há Termo de Compromisso assinado. 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Franz (2018). 
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APÊNDICE I - EIV 09 - E 033084 / 2018 – Estúdios Ogê, Trindade 

EIV DISTRITO ENDEREÇO Ano Protocolo: Tipo 

09 SEDE – Ilha 
101 páginas 

Rua Ogê Fortkamp, 
157, Trindade 

2018 

Ano aprovação: 2018 
Misto 

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Residencial Estúdios Og 
Área do terreno: 5.103,40 m², possuindo APP (30 m do curso d’água).  
Área do empreendimento: 13.753,01 m². População est.: 264 pessoas. 
Descrição: serão 4 torres com térreo e mais 4 pavimentos, com apartamentos de 1 dormitório e 
apartamentos tipo estúdios, totalizando 132 unidades.  
Vagas de estacionamento: 145. 

Implantação 

 
Fonte: IPUF (2021). Disponibilizado no EIV fornecido 

pelo empreendedor. 

Imagem do empreendimento 

 
Fonte: Claudione Medeiros (abr. 2021). 

ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA (AID E AII) 

AID – O entorno imediato do edifício e trecho da Rua Ogê Fortkamp. 
AII – Unidade Especial de Planejamento (UEP) Trindade Sul. 
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Fonte: IPUF (2021). Imagem apresentada no EIV em análise, GeoSustentável Consultoria 

Ambiental. 

PROXIMIDADES COM AIS 

Morro da Penitenciária, Caieira Vila Operária, Serrinha I e II. (ANEXO A) 
Está dentro da AII a Serrinha I e II. 

ZONEAMENTO 

ARM 5.5 – Área Residencial Mista  

IMPACTOS NEGATIVOS 
ELENCADOS 

MEDIDAS PROPOSTAS 

Impacto na mobilidade urbana. 

- As empresas concessionárias do serviço de transporte 
público devem assegurar o atendimento à população e 
aumentar gradualmente a quantidade de horários; 

- Monitorar vazões de pico das precipitações. 

Adensamento populacional e 
equipamentos públicos comunitários. 

- Os serviços urbanos devem ser estruturados para 
absorver as novas demandas. 

Impactos na infraestrutura urbana. 

- Drenagem: utilizar cobertura vegetal e pavimentos 
permeáveis e semipermeáveis. Solicitar à PMF 
melhorias, limpeza e manutenção periódica no sistema 
de macrodrenagem; 

- Fornecimento de água: empregar materiais e 
tubulações que atendam às normas da ABNT. 
Incentivar uso de equipamentos economizadores de 
água. Aproveitamento da água de chuva;  

- Elaboração de manual-cartilha para os proprietários 
sobre economia de água; 

- Energia elétrica: elaborar manual-cartilha aos 
proprietários sobre o correto uso da energia e incentivo 
à utilização de equipamentos economizadores de 
energia. 
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Geração de efluentes e resíduos 
podem promover poluição. 

- Elaborar manual-cartilha para cada proprietário sobre a 
correta destinação dos resíduos; 

- Utilizar separação dos resíduos sólidos; 
- Limpeza permanente das calçadas e passeios do 

entorno do edifício. 

CONSIDERAÇÕES DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS PROPOSTAS 

Todas relativas ao próprio empreendimento.  

NÃO APRESENTOU CÁLCULO DE COMPENSAÇÕES – IN 01/2019 – IPUF/SMDU 

TCC – Aguardando. Ainda não há Termo de Compromisso assinado. 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Mudat et al. (2017). 

APÊNDICE J - EIV 10 - E 033239 / 2018 – MPSC, Centro 

EIV DISTRITO ENDEREÇO Ano Protocolo: Tipo 

10 SEDE – Ilha 
148 páginas 

Rua Bocaiúva, 
1792, Centro 

2018 

Ano aprovação: 2018 
Institucional 

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

MPSC 
Área do terreno: 2.363,40 m². Área do empreendimento: 20.974,67 m². 
Descrição: edificação institucional que abrigará as instalações do Ministério Público de Santa 
Catarina (MPSC). O edifício é composto por 16 pavimentos, contento subsolo III, II e I; Garagem I; 
Pavimento térreo; Pilotis; 14 pavimentos tipo e ático, além de um heliponto. Composto por 217 salas 
públicas. O novo edifício do MPSC também divide terreno com a “Casa Rosa”, edificação urbana 
histórica tombada pelo Decreto Municipal n. 270/1986, que ocupa 13,40% do total do terreno.  
Vagas de estacionamento: 268 vagas normais, 05 vagas de deficiente, 12 vagas para idosos, 18 
vagas para motos e 20 vagas de bicicletas. 

Volumetria do empreendimento 

 
Fonte: IPUF (2021). Fornecido por Becker Construção Civil 

Ltda. 

Imagem do empreendimento 

 
Fonte: Claudione Medeiros (abr. 2021). 

ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA (AID E AII) 

AID – As quadras do entorno do terreno, tomando como limitação norte a Avenida Jornalista Rubens 
de Arruda Ramos, limitação leste a Avenida Trompowsky, limitação sul a Rua Dr. Armínio 
Tavares e limitação oeste a Rua Esteves Junior. 

AII – Áreas abrangidas pelos vinte e sete (27) setores censitários de entorno do empreendimento, 
limitados a norte pela Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos, a leste pela Avenida 
Mauro Ramos, a sul pela Avenida Rio Branco e a oeste pela Rua Desembargador Arno 
Hoeschel. 
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Fonte: IPUF (2021). Imagem apresentada no EIV em análise, Ambiens Consultoria Ambiental. 

PROXIMIDADES COM AIS 

Morro do 25, Morro do Céu, Rua Ângelo Laporta, Rua José Boiteux. (ANEXO A) 
Não incluiu nenhuma AIS na área de influência. 

ZONEAMENTO 

AMC-6 – Área Mista Central e ATR-7 – Área Turística. 

IMPACTOS NEGATIVOS 
ELENCADOS 

MEDIDAS PROPOSTAS 

Aumento do tráfego de veículos no 
sistema viário e incremento no 

adensamento populacional. 

- Ampliação da sinalização viária existente; 
- Implantação de acesso para pessoas deficientes nos 

passeios e nos acessos ao edifício institucional; 
- Implantação de programas de incentivo ao uso de 

transporte público coletivo. 

Pressão sobre os serviços 
públicos. 

- Separação de resíduos sólidos e recicláveis; 
- Implantar métodos de redução de consumo de água (ex.: 

aeradores, controladores de vazão, torneira com 
acionamento automático nas áreas comuns etc.); 

- Aproveitamento da água da chuva e do efluente tratado 
para descargas de bacias sanitárias e rega externa; 

- Redução do consumo de energia elétrica, com o uso de 
lâmpadas LED; 

- Implantação de gradeamentos para retenção de 
sedimentos nas saídas ao sistema de drenagem pública. 

Interferência na paisagem 
existente. 

- Implantação de um projeto urbanístico de qualidade; 
- Restauração completa do edifício de relevante valor cultural 

e destiná-lo a uso público; 
- Preservação dos aspectos paisagísticos do lote; 
- Implantação de Paisagismo e plantio de árvores nativas. 

CONSIDERAÇÕES DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS PROPOSTAS 

Todas relativas ao próprio empreendimento.  

MEDIDAS COMPENSATÓRIAS DO TCC 

- Depósito de 756 CUBs – a serem investidos em melhorias na mobilidade e paisagem urbana. 
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CÁLCULO DE COMPENSAÇÕES – IN 01/2019 – IPUF/SMDU 

Há um recurso administrativo solicitando diminuir o valor da medida compensatória estipulada pelo 
IPUF: Medida compensatória em GRAU MÁXIMO = 1.001 CUBs – Calculado na época em: R$ 
1.774.042,27. Para depósito no Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. 
Após recurso, o parecer final estipulou o valor de: 756 CUBs no dia 10/07/2018 (Parecer Técnico 
DPL n. 217/2018) 

TCC – O requerente solicitou Habite-se antes da análise final do EIV. Dessa forma, não 
resultou Termo de Compromisso, mas houve um parecer final e um recibo de pagamento 
das medidas. 
Recibo em: 18/07/2018 – (756 CUBs). 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Lopes et al. (2018) e parecer do IPUF (2018). 

APÊNDICE K - EIV 11 - E 062897 / 2018 – Residencial Da Rua Germano 
Wendhausen, Centro 

EIV DISTRITO ENDEREÇO Ano Protocolo: Tipo 

11 SEDE – Ilha 
89 páginas 

Rua Germano 
Wendhausen, Centro 

2018 

Ano aprovação: 2018 
Residencial 

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Residencial Multifamiliar 
Área do terreno: 1.532,17 m². Área do empreendimento: 11.798,96 m². População est.: 396. 
Descrição: são 66 unidades habitacionais de três suítes, 15 pavimentos; sendo 3 pavimentos 
garagens: 02 subsolos e 01 Térreo (Garagem); mais 11 pavimentos. 
Vagas de estacionamento: 134 carros, 21 para motos e 144 para bicicletas. 

Volumetria 

 
Fonte: IPUF (2021). Disponibilizado no EIV, elaborado 

por Dinâmica Projetos Ambientais. 

Imagem do empreendimento 

 
Fonte: Claudione Medeiros (abr. 2021). 

ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA (AID E AII) 

AID – Inclui a Rua Alves de Brito e seus vizinhos frontais e a Rua Germano Wendhausen até a Rua 
Altamiro Guimarães.  

AII – Utilizou-se os setores censitários do IBGE, estendida da Avenida Mauro Ramos até a Luis 
Delfino. 
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Fonte: IPUF (2021). Imagem apresentada no EIV em análise, Dinâmica Projetos Ambientais. 

PROXIMIDADES COM AIS 

Morro do 25, Morro do Céu, Rua Ângelo Laporta, Rua José Boiteux. (ANEXO A) 
Não Incluiu nenhuma AIS na sua área de influência. 

ZONEAMENTO 

ARM 12.5 – Área Residencial Mista. 

IMPACTOS NEGATIVOS ELENCADOS MEDIDAS PROPOSTAS 

Pressão sobre a infraestrutura urbana e equipamentos 
urbanos. 

- Número de usuários (396) é pouco 
significante dentro da área de influência.  

Impermeabilização do solo. 

- O empreendimento respeita a taxa de 
impermeabilização máxima, conforme 
preconiza a classificação ARM 12.5 da 
Tabela (Limites de Ocupação) do Plano 
Diretor de Florianópolis 

Geração de resíduos sólidos. 
- Foram feitas consultas de viabilidade 

para os respectivos órgãos públicos. 

Geração de efluentes. 
- Foram feitas consultas de viabilidade 

para os respectivos órgãos públicos. 

CONSIDERAÇÕES DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS PROPOSTAS 

Todas relativas ao próprio empreendimento.  

MEDIDAS COMPENSATÓRIAS DO TCC 

- Depósito no Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (174 CUBs) 

CÁLCULO DE COMPENSAÇÕES – IN 01/2019 – IPUF/SMDU 

Valor de execução máximo das medidas compensatórias: 174 CUBs 

TCC – Assinado em 15/04/2019. 
Partes: IPUF e HS Construtora e Incorporador Eireli. 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Lopes et al. (2018) e TCC do IPUF (2019). 
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APÊNDICE L - EIV 12 - E 064102 / 2018 – Estoril Coral, Saco dos Limões 

EIV DISTRITO ENDEREÇO Ano Protocolo: Tipo 

12 SEDE – Ilha 
81 páginas 

Rua João Motta Espezim, 
Saco dos Limões 

2018 

Ano aprovação: 2018 
Misto 

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Residencial Multifamiliar Estoril Coral 
Área do Terreno: 3.218,30 m². Área do empreendimento: 7.386,50 m². População est.: 210. 
Descrição: tem 69 unidades habitacionais distribuídas nos 02 blocos com 6 pavimentos e uma sala 
comercial.  
Vagas de estacionamento: 71 para automóveis, 15 para motos e 101 para bicicletas. 

Volumetria 

 
Fonte: IPUF (2021). Disponibilizado no EIV, 

disponibilizado por Dinâmica Projetos 
Ambientais. 

Imagem do empreendimento 

 
Fonte: Claudione Medeiros (abr. 2021). 

ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA (AID E AII) 

AID – Caracterizada pelo imóvel objeto de ocupação e entorno. Estendida no sentido bairro até a 
esquina com a Rua Capitão Romualdo de Barros, e por esta até a Rua José Feliciano Karasek 
(imediatamente após a subida). No sentido centro, até a intersecção com a Rua Jose Brognoli, 
principal saída para o centro da cidade. 

AII – Constituída pelas Unidades de levantamento do IBGE, que abrange as ruas de acesso ao 
empreendimento. 

 
Fonte: IPUF (2021). Imagem apresentada no EIV em análise, como aspecto volumétrico da AID, 

Dinâmica Projetos Ambientais. 
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PROXIMIDADES COM AIS 

Carvoeira – Boa Vista e Serrinha I e II. (ANEXO A) 
Não incluiu nenhuma das AIS na área de influência. 

ZONEAMENTO 

ARM 5.5 – Área Residencial Mista e ARP 2.5 – Área Residencial Predominante. 

IMPACTOS NEGATIVOS ELENCADOS MEDIDAS PROPOSTAS 

Pressão sobre a infraestrutura e 
equipamentos urbanos. 

- Nova estruturação e modificação na dinâmica da 
mobilidade urbana; 

- Necessidade de inserção de novos equipamentos 
públicos comunitários, no que se refere à 
demanda gerada pelo eventual incremento 
populacional. 

Alteração da paisagem. - Nada descrito. 

Impermeabilização do solo. - Nada descrito. 

Geração de resíduos sólidos. 
- Foram feitas consultas de viabilidade para os 

respectivos órgãos públicos responsáveis por 
cada área de serviços. 

Geração de efluentes. 
- Foram feitas consultas de viabilidade para os 

respectivos órgãos públicos responsáveis por 
cada área de serviços. 

CONSIDERAÇÕES DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS PROPOSTAS 

Todas relativas ao próprio empreendimento.  

MEDIDAS COMPENSATÓRIAS DO TCC 

- Depósito no Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (81 CUBs) 

CÁLCULO DE COMPENSAÇÕES – IN 01/2019 – IPUF/SMDU 

Valor de execução máximo das medidas compensatórias: 81 CUBs 

TCC – Assinado em 27/05/2019. 
Partes: IPUF e Coral Junior Engenharia Construções e Participações Ltda. 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Lopes et al. (2018) e TCC do IPUF (2019). 

APÊNDICE M - EIV 13 - E 075059 / 2018 – Primavera Office, SC-401, Saco 
Grande 

EIV DISTRITO ENDEREÇO Ano Protocolo: Tipo 

13 SEDE – Ilha 
161 páginas 

Rod. José Carlos Daux 
(SC-401), Bairro Saco 

Grande 

2018 

Ano aprovação: 2019 
Comercial 

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Comercial Primavera Office 
Área do terreno: 21.831,35 m². Área do empreendimento: 20.796,84 m². 
Descrição: prédio de escritórios com 6 pavimentos, térreo comercial e dois andares de subsolo para 
garagem.  

Vista com corte da garagem 

 
Fonte: IPUF (2021). Disponibilizado no EIV, 

elaborado por ARK7 Arquitetos. 

Imagem do empreendimento 

 
Fonte: Claudione Medeiros (abr. 2021). 
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ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA (AID E AII) 

AID – Áreas urbanizadas no entorno imediato do terreno do empreendimento conformadas pelas 
relações sociourbanísticas existentes, delimitadas a norte no elevado do Cacupé e a sul no 
elevado do Saco Grande. 

AII – Delimitadas pelas Unidades Espaciais de Planejamento (UEPs) do Instituto de Planejamento 
Urbano de Florianópolis (IPUF) denominadas UEP Saco Grande Leste, UEP Monte Verde e UEP 

Santo Antonio Leste. 

 
Fonte: IPUF (2021). Imagem apresentada no EIV em análise, elaborada por Ambiens Consultoria 

Ambiental. 

PROXIMIDADES COM AIS 

Morro do Janga, Morro do Balão, Vila Cachoeira e Sol Nascente. (ANEXO A) 
Estão incluídas na sua área de influência: Morro do Balão, Vila Cachoeira e Sol Nascente. 

ZONEAMENTO 

AMC 6.5 – Área Mista Central. 

IMPACTOS NEGATIVOS ELENCADOS MEDIDAS PROPOSTAS 

Aumento do tráfego de veículos no sistema 
viário. 

- Implantação de programas para incentivo ao uso de 
transporte público e bicicletas. 

Interferência na paisagem existente. 
- Implantação de paisagismo com replantio de árvores 

e folhagens para recomposição da paisagem 
empregando espécies nativas é aconselhável. 

Pressão sobre os serviços públicos. 

- Implantar métodos de redução de consumo de água 
(ex.: aeradores, controladores de vazão, torneira com 
acionamento automático nas áreas comuns etc.); 

- Aproveitamento da água da chuva e do efluente 
tratado para descargas de bacias sanitárias e rega 
externa; 

- Redução do consumo de energia elétrica, 
recomenda-se a utilização de equipamentos de 
racionalização, sensores de presença; 

- Implantação de lixeiras recicláveis e incentivos à 
coleta seletiva do lixo; 
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- Implantação de sistema de aproveitamento de águas 
da chuva com retenção, atenuando os impactos na 
drenagem pluvial da vizinhança. 

Pressão sobre os equipamentos comunitários. - Não se aplica. 

CONSIDERAÇÕES DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS PROPOSTAS 

Todas relativas ao próprio empreendimento.  

MEDIDAS COMPENSATÓRIAS DO TCC 

- Depósito no Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (386 CUBs) 

CÁLCULO DE COMPENSAÇÕES – IN 01/2019 – IPUF/SMDU 

Valor de execução máximo das medidas compensatórias: 386 CUBs 

TCC – Assinado em 08/02/2019. 
Partes: IPUF e Primavera Administração de Bens e Participações Societárias Ltda. 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Lopes (2019) e TCC do IPUF (2019). 

APÊNDICE N - EIV 14 - E 105568 / 2018 – Viva Trindade, Trindade 

EIV DISTRITO ENDEREÇO Ano Protocolo: Tipo 

14 SEDE – Ilha 
333 + 43 = 376 páginas 

Esquina entre a Rua Prof. 
Simão José Hess e a Rua 

Profa. Maria Flora 
Pausewang, Trindade 

2018 

Ano aprovação: 2019 
Misto 

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Viva Trindade 
Área do Terreno: de 7.189,81 m². Área do empreendimento: 51.293,70 m². 
Descrição: condomínio uso misto: residencial, hoteleiro e comercial, composto por: dois subsolos 
abrigando o estacionamento. Dezoito lojas (sendo uma loja âncora), seis quiosques e coworking 
distribuídos no térreo, primeiro e segundo pavimentos. E duas torres com oito pavimentos cada 
constituídas de 224 apart-hotéis e 200 apartamentos residenciais (dezesseis apartamentos com dois 
dormitórios e 184 apartamentos do tipo estúdio. 

Volumetria do empreendimento 

 

 
Fonte: IPUF (2021). EIV aprovado, 

elaborado por ATO9. 

Imagem do empreendimento 
 

 
Fonte: Claudione Medeiros (abr. 2021). 

ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA (AID E AII) 

AID – Malha viária do entorno do terreno, tomando como limitação norte a Av. Madre Benvenuta; 
limitação sul a R. Eng. Agr. Andrei Cristian Ferreira; limitação Leste a Av. Prof. Henrique da Silva 
Fontes (Av. Beira Mar) que se constitui em um grande limitador urbano; e limitação oeste as vias 
R. Lauro Linhares, R. Francisco Goulart e Av. Des. Vitor Lima 

AII – Unidade Especial de Planejamento (UEP) Trindade Sul e Trindade Norte. 
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Fonte: IPUF (2021). Imagem apresentada no EIV em análise, Ambiens Engenharia Ambiental. 

PROXIMIDADES COM AIS 

Morro do Horácio, Morro da Penitenciária, Caieira Vila Operária, I, II, III e Serrinha I e II. (ANEXO A) 
Na área de influência inclui as AIS: Morro da Penitenciária, Caieira Vila Operária, I, II, III e Serrinha I e 
II. 

ZONEAMENTO 

AMC 10.5 – Área Mista Central. 

 IMPACTOS NEGATIVOS ELENCADOS   MEDIDAS PROPOSTAS 

Sobrecarga na infraestrutura viária 
existente, alteração na fluidez do tráfego - 

mobilidade urbana. 

- Melhorias urbanísticas que deverão ser projetadas e 
executadas na área de influência do empreendimento e 
respeitando o limite do valor estabelecido; 

- Abertura das Vias Prof. Simão José Hess e Santa Luzia 
e tratamento de suas intersecções com a Rua Profa. 
Maria Flora Pausewang; 

- Melhorias urbanísticas na Rua Profa. Maria Flora 
Pausewang, incluindo soluções para a mobilidade ativa 
(pedestres e ciclistas), tais como: ciclovia, travessia de 
pedestres e ciclistas (elevadas ou não), paraciclos, 
alargamento de passeios; 

- Implantação de binário entre as ruas Prof. Simão José 
Hess e Santa Luzia, com sinalização vertical e 
horizontal incluindo novo desenho urbano nas ruas 
atingidas no entorno; 

- Implantação de conexão cicloviária em as ruas Profa. 
Maria Flora Pausewang e Madre Benvenuta. 

Sobrecarga na infraestrutura comunitária 
existente. 

- Não se aplicam medidas. 

Sobrecarga na infraestrutura urbana 
existente. 

- Implantar métodos de redução de consumo de água;  
 - Utilizar métodos de redução de consumo de energia, 

como lâmpadas LED; 
- Sistema de geração de energia com apoio solar, 

sistema de gerador de energia de emergência a óleo 
diesel; 

- Sistema de aproveitamento de água de chuva, e 
sistema de tratamento e reciclagem do lixo. 
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CONSIDERAÇÕES DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 

A grande maioria relativas ao próprio empreendimento. As medidas relativas à mobilidade urbana serão 
executadas com o valor do cálculo de compensações. 

CÁLCULO DE COMPENSAÇÕES – IN 01/2019 – IPUF/SMDU APRESENTADO 

Vcomp EDIF = (1,24 x 51.293,70) / 100 = 564,23 
Valor do CUB em novembro 2019 (mês da aprovação) = R$ 1.917,81 
R$ 1.917,81 X 564,23 = R$ 1.082.085,94 

MEDIDAS COMPENSATÓRIAS DO TCC 

- Melhoras urbanísticas: abertura das Vias Prof. Simão José Hess e Santa Luzia e tratamento de 
suas intersecções com a Rua Profa. Maria Flora Pausewang; melhorias na via do empreendimento 
como: ciclovia, travessia de pedestres, paraciclos e alargamento dos passeios; 

- Implantação de binário entre as ruas Prof. Simão José Hess e Santa Luzia, incluindo sinalização 
horizontal e vertical. 

- Implantação de conexão cicloviária entre as ruas Profa. Maria Flora Pausewang e Madre 
Benvenuta. 

- Valor deve ser depositado no fundo para serem implementadas as medidas (843 CUBs). 

CÁLCULO DE COMPENSAÇÕES – IN 01/2019 – IPUF/SMDU 

Valor de execução das medidas compensatórias: 843 CUBs – poderá ser acrescido ainda. 

TCC – Assinado em 04/12/2019. 
Partes: IPUF e Marvel Administração e Participações Ltda. 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Zatarian et al. (2019) e TCC do IPUF (2019). 

APÊNDICE O - EIV 15 - E 033274 / 2020 – Ilhamix, SC 401, João Paulo 

EIV DISTRITO ENDEREÇO Ano Protocolo: Tipo 

15 SEDE – Ilha 
39 páginas 

Rua José Carlos Daux, 
nº 11.432, João Paulo 

2020 

Ano aprovação: 2020 
Industrial 

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Usina de produção de concreto e argamassa – Ilhamix 
Área do terreno: 16.536,48 m². Área do empreendimento: 634,99 m², 237,77 m² de área coberta 
e 397,22 m² de área descoberta. 
Descrição: o empreendimento integrará as seguintes unidades: administração, estacionamento 
visitantes, estacionamento funcionários, oficina, rampa de acesso, estacionamento de caminhão 
betoneira, área de manobra, maquinário/usina preparo, silos, dique de contenção de aditivo, área de 
manobra, casa de comando, reservatório de água, baia de secagem, batelastro, células de 
decantação, tanque de abastecimento de diesel, baia de materiais, ponto de redosagem. 
Vagas de estacionamento: 14 de automóvel, 1 de carga e descarga, 3 de moto e 7 de bicicleta. 

Implantação 
 

 
Fonte: IPUF (2021). Disponibilizado no EIV, 

elaborado por Engmetria Projetos e 
Licenciamentos. 

Imagem do empreendimento 
 

 
Fonte: Claudione Medeiros (abr. 2021). 

ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA (AID E AII) 

AID – A área de influência direta adotada é um raio de 250,00 m do centroide da área de ocupação 
do empreendimento. 

AII – A área de influência indireta adotada é um raio de 500,00 m do centroide da área de ocupação 
do empreendimento. 
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Fonte: IPUF (2021). Imagem apresentada no EIV em análise, elaborada por Engmetria Projetos e 

Licenciamentos. 

PROXIMIDADES COM AIS 

Morro do Janga, Morro do Balão, Vila Cachoeira e Sol Nascente. (ANEXO A) 
Não incluiu as AIS na sua área de influência. 

ZONEAMENTO 

AMS-2.5 – Área Mista de Serviço. 

IMPACTOS NEGATIVOS 
ELENCADOS 

  MEDIDAS PROPOSTAS 

Ruídos e vibrações. 

- Movimentação de veículos e maquinários pesados 
exclusivamente em horário comercial, das 07 às 19 horas; 

- Implantar cortina verde no perímetro da área de projeto, por 
meio do plantio de espécies arbóreas arbustivas;  

- Realizar monitoramento da emissão de ruídos de caminhões 
e maquinários e realizar manutenções, para garantir o 
atendimento às determinações de nível máximo de ruído. 

Gases e suspensão de partículas. 

- Implantar sistema de despoeiramento constituído de um filtro 
automático no local descarregamento do cimento no silo. O 
silo possui um sistema de limpeza automática com 
funcionamento elétrico e pneumático com sistema de 
purgador, ou seja, reaproveita os resíduos de materiais (pó 
de cimento);  

- Manter veículos e maquinários revisados; 
- Umedecer acessos e setor de carregamento e 

descarregamento nos dias de altas temperaturas e secas, 
assim como nos dias de maior movimentação de veículos;  

- Implantar cortina verde no perímetro da área de projeto, por 
meio do plantio de espécies arbóreas arbustivas. 

Aumento do fluxo de veículos. 
- Construir o acesso do empreendimento de acordo com a 

diretriz do DEINFRA, sendo devidamente aprovado. 

Impermeabilização do solo. 
- Construir uma rede de drenagem pluvial eficiente que faça 

escoar adequadamente as águas das chuvas, bem como o 
resguardo de áreas de infiltração sobre o terreno. 
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Alteração da paisagem. 
- Implantar cortina verde no perímetro da área de projeto, por 

meio do plantio de espécies arbóreas arbustivas. 

Aumento da demanda por 
abastecimento de água. 

- Implantar sistema de circuito fechado, de forma a reutilizar 
100% da água industrial, sem geração de efluente líquido. 

Aumento na geração de resíduos 
sólidos urbanos e industriais. 

- Reduzir a geração dos resíduos e, em segundo plano, 
promover a reciclagem e reutilização da maior quantidade 
possível desses. Em um terceiro plano deverá ser dada a 
destinação final ambientalmente adequada aos rejeitos. 

CONSIDERAÇÕES DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS PROPOSTAS 

Todas relativas ao próprio empreendimento.  

MEDIDAS COMPENSATÓRIAS DO TCC 

- Dois novos abrigos de passageiros dentro da área de influência do empreendimento. (14 CUBs). 

CÁLCULO DE COMPENSAÇÕES – IN 01/2019 – IPUF/SMDU 

Valor de execução das medidas compensatórias: 14 CUBs. 

TCC – Assinado em 02/09/2020. 
Partes: IPUF e Ilhamix Concreto Ltda. 

Elaborado pela autora a partir de Pauli et al. (2020) e TCC do IPUF (2020). 

 

APÊNDICE P - EIV 16 - E 037557 / 2019 – Felipe de Moraes Club, Rodovia João 
Paulo 

EIV DISTRITO ENDEREÇO Ano Protocolo: Tipo 

16 SEDE – Ilha 
492 páginas 

Rodovia João Paulo, 
número 2.301 

2019 

Ano aprovação: 2020 
Residencial 

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Residencial Felipe de Moraes Cub 
Área do Terreno: 11.442,63 m². Área do empreendimento: 20.158,74 m². População est.: 470. 
Descrição: serão 8 torres, compostas por 78 unidades residenciais, sendo 77 unidades com 3 suítes 
e 1 unidade com 4 dormitórios, totalizando 235 dormitórios.  
Vagas de estacionamento: 188 vagas privativas + 8 visitantes. 

Volumetria do empreendimento 

 
Fonte: IPUF (2021). EIV disponibilizado, 

elaborado por EA+Studio. 

Imagem do empreendimento 

 
Fonte: Claudione Medeiros (abr. 2021). 

ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA (AID E AII) 

AID – Considerado 17 setores censitários. 
AII – Considerados 44 setores censitários. 
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Fonte: IPUF (2021). Imagem apresentada no EIV em análise, AS Soluções Ambientais. 

PROXIMIDADES COM AIS 

Morro do Balão, Vila Cachoeira e Sol Nascente (ANEXO A). 
Todas as AIS acima estão dentro da área de influência. 

ZONEAMENTO 

ARM-4.5 – Área Residencial Mista. 

IMPACTOS NEGATIVOS ELENCADOS MEDIDAS PROPOSTAS 

Aumento no consumo de energia elétrica e água 
potável. 

- Aquecimento de água com aproveitamento de 
energia solar; 

- O empreendimento está avaliando a 
possibilidade da utilização da energia solar; 

- Utilização de sensores que detectam a 
presença de movimento para iluminação de 
um ambiente; 

- Luminária LED para com dimerização; 
- Implantar métodos de redução de consumo de 

água; 
- Aproveitamento da água da chuva para rega 

externa e descargas de bacias sanitárias está 
sendo avaliado pelo empreendedor. 

Geração de resíduos sólidos. 

- Embalagens já separadas devem ser 
encaminhadas para reciclagem; 

- O envio de papéis e plásticos a escolas da 
região para utilizá-los em artesanatos, está 
sendo avaliada pelo empreendedor; 

- Gerenciamento adequado dos resíduos 
sólidos. 

Incremento e geração de tráfego/alteração na 
fluidez do trânsito. Sobrecarga na infraestrutura 

viária existente. 

- Número de vagas exigidos pelo Plano diretor 
Municipal; 

- Será aumentado o alinhamento do meio-fio 
visando a melhoria dos acessos à garagem 
do empreendimento, além de haver uma área 
de espera dos veículos; 
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- Sugere-se a implantação de um projeto com 
sistemas eficientes de sinalização e 
fiscalização do trânsito; 

- Sugere-se a manutenção e requalificação 
dessas sinalizações no entorno do 
empreendimento; 

- Para mitigar o aumento do fluxo de veículos e, 
consequentemente, os impactos ambientais 
causados pelos gases poluentes, o 
empreendedor deverá manifestar adoção, 
junto à prefeitura do município, de praça, 
parque ou canteiro, oferecendo revitalização, 
preservação, manutenção e ou segurança 
periódica do espaço ou equipamento urbano 
escolhido. 

Demanda de equipamentos públicos de 
educação, saúde, segurança pública e demanda 

de transporte urbano. 

- Com os impostos arrecadados pela 
administração pública, pode ser ampliado o 
número de vagas em estabelecimentos de 
ensino e serviços de saúde na localidade. 

- A administração pública deve investir na 
manutenção de áreas verdes e comunitárias 
em toda a localidade. 

Alteração da paisagem 

- Utilização de elementos valorizadores do 
ambiente. 

- Execução de projeto paisagístico a ser 
elaborado conjuntamente com o projeto 
executivo. 

- A manutenção do ajardinamento no prédio, 
proporcionando o conforto visual na 
contemplação das paisagens. 

CONSIDERAÇÕES DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS PROPOSTAS 

A grande maioria relativas ao próprio empreendimento. Em relação à adoção da praça e à melhoria 
da sinalização de trânsito, não estão claro como e por quem isso será realizado. 

CÁLCULO DE COMPENSAÇÕES – IN 01/2019 – IPUF/SMDU 

V ind = ((1,6 + 1,5 + 0,6 + 2 + 1,6 + 0,6)/6) x 0,00 x 1 = 0 
Vcom edif = (0 x 20.742,16)/100 
Vcom edif = 0 CUB 

TCC – Aguardando. Ainda não há Termo de Compromisso assinado. 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Schmidt et al. (2019). 
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APÊNDICE Q - EIV 17 - E 104091 / 2020 – Edifício D/Breeze, Dimas, Centro 

EIV DISTRITO ENDEREÇO Ano Protocolo: Tipo 

17 SEDE – Ilha 
151 páginas 

Rua Pref. Antenor 
Mesquita, 150, Centro 

2020 

Ano aprovação: 2021 
Misto 

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Ed. D/Breeze – Dimas 
Área do terreno: 1.151,05 m². Área do Projeto: 14.309,58 m². População est.: 342. 
Descrição: serão12 pavimentos e 2 subsolos, composto de 44 apartamentos com três dormitórios, 
11 apartamentos com dois dormitórios, 11 apartamentos com um dormitório e três funcionários no 
condomínio. Haverá também uma sala comercial no pavimento térreo, com 66,59 m². 
Vagas de estacionamento: 149 para carros; 22 para motos; 148 para bicicletas. 

Volumetria do empreendimento 

 
Fonte: IPUF (2021). Disponibilizado no EIV, 

elaborado por Dinâmica Projetos Ambientais. 

Imagem do local do empreendimento 

 
Fonte: Claudione Medeiros (jun. 2021). 

ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA (AID E AII) 
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AID – Como base para a definição da AID, foram definidas as vias de acesso. 
AII – Conforme imagem. 

 

 
Fonte: IPUF (2021). Imagem apresentada no EIV em análise, elaborada por AS Soluções Ambientais. 



306 

 

PROXIMIDADES COM AIS 

Rua Ângelo Laporta, Rua José Boiteux, Santa Clara, Mont Serrat, Morro do Tico Tico, Morro da 
Mariquinha. (ANEXO A) 
Todas as AIS acima não estão contidas na área de influência apresentada. 

ZONEAMENTO 

ARM- 12.5 – Área Residencial Mista  

  IMPACTOS NEGATIVOS ELENCADOS   MEDIDAS PROPOSTAS 

Mobilidade local – trânsito. 

- Impacto negativo irrelevante na fase de 
operação; 

- Foi proposta a implantação de estacionamentos 
particulares e a mudança de circulação de 
veículos por dentro do Colégio Catarinense, 
restando à prefeitura alterar para sentido único 
a Rua Pref. Antenor Mesquita. Todas medidas 
não onerosas ao Poder Público. 

Impactos na infraestrutura urbana. 

- Impacto moderado; 
- A AID é 100% atendida por esgotamento 

sanitário, oferta de água e energia elétrica, e o 
empreendimento conta com certidão de 
viabilidade das concessionárias públicas. 

Impacto na paisagem e conforto urbano. 

- Impacto moderado;  
- O empreendimento elaborou um estudo 

analisando sombreamento e iluminação e 
comprovou estar adequado às normas vigentes. 

CONSIDERAÇÕES DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS PROPOSTAS 

Todas relativas ao próprio empreendimento.  

NÃO APRESENTOU CÁLCULO DE COMPENSAÇÕES – IN 01/2019 – IPUF/SMDU 

TCC – Aguardando. Ainda não há Termo de Compromisso assinado. 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Velazquez et al. (2021). 

APÊNDICE R - EIV 18 - E 115959 / 2020 – Residencial Villa Di Padova, 
Agronômica 

EIV DISTRITO ENDEREÇO Ano Protocolo: Tipo 

18 
SEDE – 

Ilha 
310 páginas 

Rua Padre Schrader, px 
140, Bairro Agronômica 

2020 

Ano aprovação: 2020 
Residencial 

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Residencial Villa Di Padova 
Área do terreno: 1.151,05 m². Área do empreendimento: 5.563,28 m².  
Descrição: constituído por um bloco, composto por subsolo, térreo + 12 pavimentos. Sendo 58 
unidades habitacionais, sendo 36 apartamentos de 01 dormitório, 18 apartamentos de 02 dormitórios 
e 4 apartamentos de 3 dormitórios, totalizando 84 dormitórios. Os pavimentos Tipo 1 a 9 contam com 
6 unidades por andar e os pavimentos Tipo 10 e 11 contam com 2 unidades por andar.  
Vagas de estacionamento: 61 para automóveis, 18 para motos, 128 para bicicletas. 

Volumetria do empreendimento 

 
Fonte: IPUF (2021).  Disponibilizado 

no EIV, elaborado por Eduardo 
Pokrywiecki. 

Imagem do local do empreendimento 

 
Fonte: Claudione Medeiros (jun. 2021). 
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ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA (AID E AII) 

AID – Foi delimitada, conforme sugestão do IPUF, emitida por meio do Parecer Técnico PTEC 
510/IPUF/DIPLA/2020.  

AII – Foi delimitada levando em conta a sugestão do IPUF, de modo que foram considerados 
seguintes setores censitários. 

 
Fonte: IPUF (2021). Imagem apresentada no EIV em análise, elaborada por AS Soluções 

Ambientais. 

PROXIMIDADES COM AIS 

Vila Santa Rosa, Vila Santa Vitória, Morro do 25, Morro do Céu. (ANEXO A). 
Na área de influência está contida a AIS Morro do 25. 

ZONEAMENTO 

ARM-14.5 e ARM-6.5 – Área Residencial Mista  

IMPACTOS NEGATIVOS 
ELENCADOS 

  MEDIDAS PROPOSTAS 

Incremento e geração de tráfego. 

- Ter o número de vagas exigidos pelo Plano Diretor Municipal; 
- Sugere-se a ampliação/melhoria da sinalização viária 

existente e a implantação de passeios público, de acordo 
com a LCM n. 482/2014 e Manual Calçada Certa. 

Aumento no consumo de energia 
elétrica e água potável. 

- Aquecimento de água, com o aproveitamento de energia 
solar; 

- Utilização de sensores que detectam a presença de 
movimento para iluminação de um ambiente; 

- Realização de um estudo prévio visando verificar a aplicação 
de luminária LED para iluminação, com dimerização; 

- Implantar métodos de redução de consumo de água (ex.: 
aeradores, controladores de vazão, torneira com 
acionamento automático etc.); 

- O empreendimento conta com sistema de aproveitamento da 
água da chuva. 

Geração de resíduos sólidos. 
- Coleta seletiva e gerenciamento adequado dos resíduos 

sólidos; 
- Programa de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos. 



308 

 

Geração de efluentes líquidos. 
- Durante as fases de implantação e operação do condomínio, 

o esgoto sanitário será direcionado à rede da CASAN. 

Pressão sobre equipamentos 
comunitários. 

- O perfil dos futuros moradores e suas faixas de renda 
condicionam o uso do sistema privado de saúde; 

- Os impostos gerados pelo empreendimento proporcionam ao 
Poder Público ampliar a capacidade de atendimento dos 
equipamentos comunitários presentes na AII. 

Alteração da paisagem. 

- Utilização de elementos valorizadores do meio ambiente e 
em consonância com o Plano Diretor; 

- Sugere-se que a comunicação visual externa do 
empreendimento seja executada de forma comedida; 

- Execução de projeto paisagístico a ser elaborado 
conjuntamente com o projeto executivo e manutenção do 
ajardinamento no prédio, proporcionando o conforto visual na 
contemplação das paisagens. 

CONSIDERAÇÕES DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS PROPOSTAS 

Todas relativas ao próprio empreendimento.  

NÃO APRESENTOU CÁLCULO DE COMPENSAÇÕES – IN 01/2019 – IPUF/SMDU 

TCC – Aguardando. Ainda não há Termo de Compromisso assinado. 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Schmidt et al. (2020). 

APÊNDICE S - EIV 19 - E 045658 / 2015 – Lumis Black & White, Canto 

EIV DISTRITO ENDEREÇO Ano Protocolo: Tipo 

19 
SEDE – 

continente 
99 páginas 

Quadra: Rua General 
Liberato Bittencourt, 

Avenida Santa Catarina e 
Travessa do Motorista, 

Bairro Canto 

2015 

Ano aprovação: 

2016 

Misto 

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Ed. Lumis Black & White 
Área do terreno: 1.573,99 m². Área do empreendimento: 22.806,35 m². População est.: 171 
moradores e 510 funcionários. 
Descrição: serão 02 torres: Torre Comercial (Black) – Área Construída de 13.285,48 m²: 01 
pavimentos de subsolo, 01 pavimento térreo, 01 pavimento mezanino, 01 pavimento garagem, 1° 
pavimento, 09 pavimentos tipo.158 unidades autônomas (salas comerciais) e 09 lojas. Torre 
Residencial (White) – Área Construída de 9.520,87 m²: 01 pavimento de subsolo, 01 pavimento 
térreo, 01 pavimento sobreloja, 01 pavimento garagem, 1° pavimento, 09 pavimentos tipo, terraço 
lazer. Para a torre residencial, o projeto prevê a construção de 60 unidades autônomas, sendo 40 
delas com 02 dormitórios e 20 com 03 dormitórios. 
Vagas de estacionamento: 261 para carros, 69 para motos e 15 para bicicletas. 

Volumetria do empreendimento 

Fonte: IPUF (2021). EIV disponibilizado, 
imagem de Lumis Construtora e 

Incorporadora Ltda., adaptado por 
AgriaBrasil. 

Imagem do empreendimento 

 
Fonte: Claudione Medeiros (jun. 2021). 
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ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA (AID E AII) 

AID – definida pelo distrito de Estreito, sendo limitada a norte e a leste pela Baia Norte, pela Rua 
Irmã Bonavita a oeste e a sul pela Rua Afonso Pena e Joaquim Nabuco. 

AII – considerou-se todo o distrito de Estreito e Jardim Atlântico, que usufruem a mesma 
infraestrutura que será utilizada pelo empreendimento. 

 
Fonte: IPUF 92021. Mapa apresentado no EIV em análise. 

PROXIMIDADES COM AIS 

Ponta do Leal, Nossa Senhora do Rosário e PC3 (ANEXO A). 
Na área de influência está contida a AIS Ponta do Leal. 

ZONEAMENTO 

AMC 12.5 - Área Mista Central – 12.5  

  IMPACTOS NEGATIVOS ELENCADOS   MEDIDAS PROPOSTAS 

Alteração da paisagem urbana. 

- Cumprir as exigências de usos, gabarito e 
afastamentos especificados no Plano Diretor; 

- Utilização de materiais condizentes com o que se 
apresenta nas edificações do entorno, na composição 
de calçadas e das fachadas. 

A área terá com a implantação do 
empreendimento, intensa 

impermeabilização, comprometendo o 
sistema de drenagem natural. 

- Armazenamento e reúso de águas pluviais; 
- Adoção de cisternas para captação de águas pluviais 

com posterior utilização em limpeza externa e regas 
de jardins; 

- Utilização de revestimentos permeáveis nos passeios 
públicos e na confecção de pisos e calçadas no 
interior do lote. 

Incremento no fluxo de pessoas e veículos 
– aumento no tráfego de veículos. 

- Adequada sinalização (sonora e visual) nos acessos às 
garagens visando promover mais segurança aos 
transeuntes.  

CONSIDERAÇÕES DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS PROPOSTAS 

Todas dentro do próprio empreendimento.  

ANTERIOR AO CÁLCULO DE COMPENSAÇÕES – IN 01/2019 – IPUF/SMDU 

TCC – Aguardando. Ainda não há termo de compromisso assinado. 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Rossi et al. (2016). 
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APÊNDICE T - EIV 20 - E 051178 / 2015 – Sociedade Rádio Guarujá, Abraão 

EIV DISTRITO ENDEREÇO Ano Protocolo: Tipo 

20 SEDE – continente 
197 páginas 

Rua João Meirelles, nº 
1.500 – Bairro Abraão 

2015 

Ano aprovação: 2019 
Comercial 

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Ed. Comercial e de Serviços Rádio Guarujá 
Área do terreno: 6.100 m². Área do empreendimento: 27.566,94 m². População fixa e flutuante 
estimada: 1.904 pessoas. 
Descrição: uma torre com dois pavimentos de subsolo, térreo, sobrelojas, um pavimento superior 
de garagem e 10 pavimentos de salas comerciais (230 salas). No pavimento térreo haverá 18 
unidades de lojas de diferentes áreas e todas possuirão acima um espaço para a sobreloja, também 
de diferentes áreas. 
Vagas de estacionamento: 307 para carros, 88 para motos. 

Implantação do empreendimento 

 
Fonte: IPUF (2021). EIV 

disponibilizado, elaborado por 
Lauro Santiago Fernandes. 

Imagem do local do empreendimento 

 
Fonte: Claudione Medeiros (jun. 2021). 

ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA (AID E AII) 

AID – Áreas no entorno do terreno, envolvendo os principais acessos viários e adaptando-se aos 
arruamentos e elementos fisiográficos. Seus limites ficaram definidos em: a sul, na Rua Profa. 
Rosinha Campos, distante 280 metros do terreno do empreendimento; a Leste: a Rua Patrício 
Caldeira de Andrade, com distância de 100 metros do empreendimento; a norte, a Rodovia 
BR-282, distante 30 metros do empreendimento; a oeste a Rua João Meireles, adjacente ao 
empreendimento. 

AII – Unidade Especial de Planejamento (UEP - 28) do Abraão. 
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Fonte: IPUF (2021). Mapa apresentado no EIV em análise. 

PROXIMIDADES COM AIS 

Vila Aparecida, MacLaren, Nova Jerusalém e Arranha Céu (ANEXO A). 
Nas áreas de influência, todas as AIS foram excluídas. 

ZONEAMENTO 

AMS 12.5 

IMPACTOS NEGATIVOS 
ELENCADOS 

  MEDIDAS PROPOSTAS 

Interferência na infraestrutura 
existente de abastecimento de 

água e energia elétrica. 

- Utilizar equipamentos e tecnologias de menor consumo de água e 
energia. 

Interferência na paisagem 
existente. 

- Considerou um processo natural de transformação e produção de 
paisagens. Não se aplicam. 

Geração de resíduos sólidos. 

- Instalar locais adequados para o armazenamento dos resíduos 
sólidos e semissólidos, prevendo-se contenção, isolamento e 
identificação adequada, de acordo com as normas brasileiras; 

- Implementar programa de gerenciamento de resíduos sólidos. 

Geração de efluentes sanitários. 
- O sistema de coleta e tratamento de esgoto deverá ser atendido 

pela rede coletora da CASAN. 

Intensificação de tráfego na 
área. 

Dentro do lote: 
- Assegurar o número de vagas exigidos por lei; 
- Vagas de serviço para carga e descarga; 
- Vagas de estacionamento regulamentadas de uso especial; 
- Incentivo ao uso de meios de transporte sustentáveis; 
- Espaços seguros para circulação e travessia de pedestres; 
- Dois acessos para veículos e pedestres; 
Externas ao lote: 
- Nova via (marginal à 282) para acesso ao empreendimento. 
- Sinalização horizontal. 
- Sugere-se uma medida complementar executada por parte da 

Prefeitura, perante seu Órgão Municipal de Trânsito, o ajuste do 
tempo semafórico do cruzamento da Avenida Patrício Caldeira de 
Andrade com a Rua Professora Rosinha Campos. 
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CONSIDERAÇÕES DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS PROPOSTAS 

A maioria dentro do próprio empreendimento. Quanto à criação da via externa ao lote e à sinalização 
horizontal, também serão de acesso ao próprio empreendimento, via local. 

ANTERIOR AO CÁLCULO DE COMPENSAÇÕES – IN 01/2019 – IPUF/SMDU 

TCC – Não foi gerado, pois o processo não foi finalizado, embora aparece no site como 
aprovado. 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Moreira et al. (2019). 

APÊNDICE U - EIV 21 - E 066958 / 2015 – One By Coral, Estreito 

EIV DISTRITO ENDEREÇO Ano Protocolo: Tipo 

21 SEDE – continente 
114 páginas 

Rua Poeta Francisco 
Machado de Souza 

esquina com Rua Paul 
Pereira Harris, Estreito 

2015 

Ano aprovação: 2016 
Misto 

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Ed. One By Coral 
Área do terreno: 1.603 m². Área do empreendimento: 6.430,36 m². 
Descrição: edifício de 06 pavimentos (05 pavimentos tipo e 01 ático), 02 subsolos e 01 pilotis, com 
uso residencial e comercial – 60 unidades habitacionais, sendo 50 apartamentos de 1 dormitório e 
10 apartamentos de 2 dormitórios e 1 loja comercial. 
Vagas de estacionamento: 77 para carros; 12 para motos e 67 para bicicletas. 

Volumetria do empreendimento 

Fonte: IPUF (2021). EIV aprovado, elaborado por 
Première Engenharia. 

Imagem do empreendimento 
 

 
Fonte: Claudione Medeiros (jun. 2021). 

ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA (AID E AII) 

AID – ARM-5.5 e uma pequena AVL, adjacente à primeira. 
AII – O território inserido no interior do anel formado pela Rua Fúlvio Aducci, Rua Santos Saraiva, 

Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Av. Governador Ivo Silveira, Rua 14 de Julho e a 
delimitação pelo Plano Diretor de Área de Preservação Cultural (APC). 
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Fonte: mapa apresentado no EIV em análise, por Première Engenharia (2020). 

PROXIMIDADES COM AIS 

Morro da Caixa, CC1 e Jardim Ilha Continente (ANEXO A). 
Nas áreas de influência não estão contidas as AIS. 

ZONEAMENTO 

ARM-5.5 - Área Residencial Mista 5.5. 

IMPACTOS NEGATIVOS 
ELENCADOS 

MEDIDAS PROPOSTAS 

Intensificação de tráfego na área. 

- Implantar sinalização informativa e de alerta nos acessos 
do empreendimento; 

- Disponibilizar locais para o estacionamento dos veículos 
relacionados com as atividades do empreendimento, como 
vaga de carga e descarga, vaga para caminhão de lixo e 
gás etc. 

Interferência na infraestrutura 
existente. 

- Utilizar alternativas de drenagem urbana sustentável, tais 
como: estruturas simplificadas para tratamento da água de 
chuva (ex.: gradeamento); 

- Implantar métodos de redução de consumo de água (ex.: 
aeradores, controladores de vazão, torneira com 
acionamento automático nas áreas comuns etc.); 

- Aproveitamento da água da chuva e do efluente tratado 
para rega externa e descargas de bacias sanitárias; 

- Utilização de equipamentos de racionalização de uso de 
energia, como sensores de presença, lâmpadas LED etc.; 

- Consumir energia elétrica de gerador próprio nos horários 
de pico, como alternativa para não sobrecarga da rede de 
fornecimento nesses horários. 

Interferência da paisagem 
existente. 

- Implantar um projeto de paisagismo com replantio de 
árvores e folhagens para recomposição da paisagem, 
empregando espécies nativas; 

- Execução de um projeto paisagístico e urbano para a 
revitalização da área. 
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CONSIDERAÇÕES DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS PROPOSTAS 

Todas dentro do próprio empreendimento. Quanto à sinalização do trânsito, a empresa apenas 
sugeriu para ser realizada com o financiamento público. 

MEDIDAS COMPENSATÓRIAS DO TCC 

- Revitalização da Praça Roberto de Oliveira na Rua Santiago Dantas, com área de 3.163 m².  
- Totem do homenageado pelo nome da praça. 
- Calçada arborizada ao lado da via do empreendimento. 

TCC ANTERIOR À LEGISLAÇÃO DO CÁLCULO DE COMPENSAÇÕES – IN 01/2019 – 
IPUF/SMDU 

TCC – Assinado em 11/05/2017. 
Partes: IPUF e Coral Arquitetura Ltda. 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Andrade et al. (2016) e TCC do IPUF (2017). 

APÊNDICE V - EIV 22 - E 036953 / 2016 – Residencial e Comercial Dib Cherem, 
Capoeiras 

EIV DISTRITO ENDEREÇO Ano Protocolo: Tipo 

22 SEDE – continente 
108 páginas 

Rua Pref. Dib Cherem, 
esquina com a Av. Ver. 

Nagib Jabor, s/n., Bairro 
Capoeiras 

2016 

Ano aprovação: 2016 
Misto 

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Ed. Dib Cherem 
Área do terreno: 4.067,07 m². Área do empreendimento: 26.859,88 m². População est.: 696. 
Descrição: dois blocos onde o pavimento subsolo, o pavimento térreo e o pavimento garagem 1 são 
áreas comuns entre os dois blocos. O bloco A possuirá o Mezanino, 1º Pavimento Tipo, Pavimento 
Tipo (x9) e o bloco B possuirá o 1º Pavimento Tipo, Pavimento Tipo (x9). No total serão 160 unidades 
habitacionais de 2 e 3 dormitórios e 600 m² de área comercial com 05 lojas comerciais com banheiro 
e mezanino.  
Vagas de estacionamento: 164 para carros,31 para motos e 18 para bicicletas.  
Implantação do empreendimento 

 
Fonte: IPUF (2021). EIV aprovado, 

elaborado por O2 Engenharia. 

Imagem do local do empreendimento 

 
 

 
Fonte: Claudione Medeiros (jun. 2021). 
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ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA (AID E AII) 

AID – Um raio de 500 metros a partir do centro da atividade. 
AII – Limite do bairro Capoeiras. 

 
Fonte: mapa apresentado no EIV em análise (2020). 

PROXIMIDADES COM AIS 

Monte Cristo, Santa Terezinha, Nova Esperança, Morro do Flamengo, Novo Horizonte, Nossa 
Senhora da Glória, Morro da Caixa e CC1 (ANEXO A). 
As AIS acima estão contidas nas áreas de influência. 

ZONEAMENTO 

AMC 12.5 – Área Mista Central 12.5 

 IMPACTOS NEGATIVOS 
ELENCADOS 

  MEDIDAS PROPOSTAS 

Contribuição para o aumento de 
tráfego local e acidentes. 

- Intensificação na sinalização das vias e da entrada e saída 
de veículos. 

Geração de efluentes domésticos. 
- Ligar adequadamente o ramal de esgoto na rede coletora da 

CASAN. 

Geração de resíduos sólidos. - Implantação de um PGRS. 

Geração de efluentes pluviais. 

- Utilizar materiais na pavimentação que permita a infiltração 
da água no solo; 

- Utilização de sistemas de reaproveitamento da água de 
chuva. 

Impacto paisagístico - Estar de acordo com o gabarito permitido na área. 

Impacto do microclima local. - Promover a arborização no condomínio. 

Aumento da população local e aumento 
da demanda dos equipamentos 

urbanos e infraestrutura. 

- Aplicar educação ambiental nos moradores e trabalhadores 
local. 

CONSIDERAÇÕES DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS PROPOSTAS 

Todas dentro do próprio empreendimento.  

MEDIDAS COMPENSATÓRIAS DO TCC 

- Depósito no Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (334 CUBs). 

CÁLCULO DE COMPENSAÇÕES – IN 01/2019 – IPUF/SMDU 

Valor de execução das medidas compensatórias: 334 CUBs. 

TCC – Assinado em 29/11/2019. 
Partes: IPUF e RDO Empreendimentos Imobiliários. 

Fonte: elaborada pela autora a partir de Rosar (2016) e TCC do IPUF (2019). 
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APÊNDICE W - EIV 23 - E 004101 / 2017 – Now! By Lumis, Estreito 

EIV DISTRITO ENDEREÇO Ano Protocolo: Tipo 

23 SEDE – continente 
160 páginas 

Rua Araci Vaz Callado 
esquina Rua Pedro 

Cunha, s/n., Estreito 

2017 

Ano aprovação: 2017 
Misto 

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Now! By Lumis 
Área do terreno: 2.554,12 m². Área do empreendimento: 14.825,99 m². População est.: 372. 
Descrição: duas torres (denominadas 1 e 2), composto por 3 pavimentos subsolo unificados, 
pavimento térreo, mezanino, 6 pavimentos tipo, 1 pavimento duplex. Possui 3 lojas térreas com 
mezanino, 103 unidades residenciais, sendo 40 unidades de 1 dormitório, 43 unidades de 2 
dormitórios e 20 unidades de 3 dormitórios. 
Vagas de estacionamento: 150 para automóveis, 34 para motos e 233 para bicicletas. 

Volumetria do empreendimento 

 

 
Fonte: IPUF (2021). EIV aprovado, 
elaborado por Oliveira Werchajzer 

Engenharia. 

Imagem do empreendimento 

 
Fonte: Claudione Medeiros (jun. 2021). 

ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA (AID E AII) 

AID – A poligonal formada pela Rua Araci Vaz Callado, Rua João Evangelista da Costa e Rua 
Waldemar Ouriques.  

AII – A poligonal formada pela Rua Felipe Neves, Rua Irmã Bonavita, Rua Joaquim Nabuco e Rua 
Afonso Pena. 
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Fonte: IPUF (2021). mapa apresentado no EIV em análise. 

PROXIMIDADES COM AIS 

Nossa Senhora do Rosário, PC3 e Ponta do Leal (ANEXO A). 
Nas áreas de influência não estão contidas as AIS. 

ZONEAMENTO 

AMC 8.5 – Área Mista Central 8.5. 

  IMPACTOS NEGATIVOS ELENCADOS   MEDIDAS PROPOSTAS 

Dinâmica da mobilidade urbana. 

- O reforço na sinalização vertical e horizontal de trânsito 
ao longo da Rua Araci Vaz Callado, na seção do 
empreendimento e naquela imediatamente seguinte 
seria importante para evitar possíveis conflitos de 
trânsito; 

- Sugere-se, também a alteração das faixas de travessia 
de pedestres da Rua Araci Vaz Callado para travessia 
elevada, com o intuito de diminuição da velocidade dos 
veículos e consequente ganho de segurança; 

- Proibição de estacionamento de veículos ao longo das 
bordas da via, para facilitar o escoamento e fluência do 
tráfego veicular. 

Demanda gerada para a infraestrutura 
urbana, no que se refere a equipamentos e 
redes de água, esgoto, drenagem, energia, 

comunicação, coleta e tratamento de 
resíduos sólidos. 

- Implantação de política de racionalização de uso de 
água; 

- Implantação de política de racionalização de uso de 
energia elétrica; 

- Implantação do Programa de Geração de Resíduos – 
PGR; 

- Implantação do Programa de Geração de Resíduos 
Sólidos; 

- Manutenção da permeabilidade do solo nas áreas 
indicadas; 

- Captação e reúso de águas pluviais. 
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Necessidade de inserção de equipamentos 
públicos comunitários, no que se refere à 

demanda gerada pelo eventual incremento 
populacional. 

- Entende-se que a atual qualidade e quantidade de 
equipamentos públicos e comunitários existentes na 
área de influência do empreendimento suporta a 
demanda gerada pelo empreendimento. 

CONSIDERAÇÕES DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS PROPOSTAS 

Todas relativas ao próprio empreendimento.  

MEDIDAS COMPENSATÓRIAS DO TCC 

- Comprar e instalar sistema semafórico eletrônico. (145 CUBs). 
- Reforma da Biblioteca Municipal Prof. Barrreiros Filho do Estreito (300 CUBs):  

CÁLCULO DE COMPENSAÇÕES ANTERIOR IN 01/2019 – IPUF/SMDU  

Valor de execução das medidas compensatórias: 445 CUBs. 

TCC – Assinado em 30/03/2018. 
Partes: IPUF e Lumis Construtora e Incorporadora Ltda. 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Werchajzer et al. (2017) e TCC do IPUF (2018). 

APÊNDICE X - EIV 24 - E 014831 / 2017 – Residencial Jardim Atlântico, Jardim 
Atlântico 

EIV DISTRITO ENDEREÇO Ano Protocolo: Tipo 

24 SEDE – continente 
162 páginas 

Rua Osvaldo 
Hipólito da Silva, 

196, Jardim 
Atlântico 

2017 

Ano aprovação: 2018 
Residencial 

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Ed. Residencial Jardim Atlântico 
Área do terreno: 9.081,18 m². Área do empreendimento: 21.429,36 m². População est.: 479. 
Descrição: quatro blocos de apartamento com 200 unidades no total. No 1° pavimento área de 
estacionamento, hall de entrada e área técnica. No 2° pavimento encontram-se área de lazer, hall 
de circulação e apartamentos (Blocos 1, 2 e 4) e estacionamento e hall de circulação (Bloco 3). No 
3° pavimento, o Bloco 3 apresenta área de lazer, hall de circulação e apartamentos. Todos os blocos 
apresentam 5 pavimentos tipo. As áreas de lazer apresentam salão de jogos, área fitness, cinema 
brinquedoteca e salão de festas.  
Vagas de estacionamento: 172 para carros, 60 para motos e 440 para bicicletas. 

Volumetria de três torres do 
empreendimento 

Fonte: IPUF (2021). EIV disponibilizado, 
imagem de Guerra e Souza Consultores 

Ambientais. 

Imagem do local do empreendimento 

 
Fonte: Cladione Medeiros (jun. 2021). 

ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA (AID E AII) 

AID – UEP Jardim Atlântico Sul. 
AII – Não se determinou a delimitação da AII, pois entende-se que os impactos à vizinhança 

ocorrerão na escala mais próxima ao empreendimento. 
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Fonte: IPUF (2021). Mapa apresentado no EIV em análise. 

PROXIMIDADES COM AIS 

PC3, Monte Cristo, Nossa Senhora do Rosário, Santa Terezinha, Nova Esperança (ANEXO A). 
Nas áreas de influência não estão contidas as AIS. 

ZONEAMENTO 

ARP 8.5 – Área Residencial Predominante. 

IMPACTOS NEGATIVOS ELENCADOS MEDIDAS PROPOSTAS 

Demanda por infraestrutura urbana: água 
potável, energia elétrica, resíduos sólidos, 

esgotamento sanitário. 

- Utilizar torneiras inteligentes que fecham e têm 
fluxo de água determinado, bem como mictórios 
com sensores de presença de uso; 

- Captação de água de chuva para 
reaproveitamento; 

- Utilizar lâmpadas frias nas dependências do 
empreendimento e utilizar interruptores ou 
sensores de presença; 

- Instalar lixeiras ao menos nas proximidades da 
área de lazer e nas áreas de circulação comum 
do empreendimento. 

CONSIDERAÇÕES DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS PROPOSTAS 

Todas dentro do próprio empreendimento.  

ANTERIOR AO CÁLCULO DE COMPENSAÇÕES – IN 01/2019 – IPUF/SMDU 

TCC – Aguardando. Ainda não há Termo de Compromisso assinado. 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Souza e Guerra (2018). 
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APÊNDICE Y - EIV 25 - E 069175 / 2017 – Rio Plata Residence, Coloninha 

EIV DISTRITO ENDEREÇO Ano Protocolo: Tipo 

25 SEDE – continente 
178 páginas 

Rua Joaquim 
Nabuco, 1718 – 

Coloninha 

2017 

Ano aprovação: 

2017 

Misto 

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Rio Plata Residence - Nilza Residencial e Comercial 
Área do terreno: 2.014,00 m². Área do empreendimento: 10.358,78 m² sendo a área computável: 
6.821,80 m². População est.: 338 habitantes 
Descrição: o empreendimento será composto por 08 pavimentos, sendo dois subsolos, térreo, 
pavimento 1 e 6 pavimentos tipo. Contendo 70 unidades habitacionais: 28 apartamentos com 03 
dormitórios e 42 apartamentos com 02 dormitórios e 03 salas comerciais de 26,16 m² cada. 
Vagas de estacionamento: 87 para carros, 21 para motos, 154 para bicicletas. 

Volumetria do empreendimento 

 
Fonte: IPUF (2021). EIV aprovado, 

imagem Ambiens Consultoria 
Ambiental, 2017. 

Imagem do Empreendimento 

 
Fonte: Claudione Medeiros (jun. 2021). 

ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA (AID E AII) 

AID – Nove (9) setores censitários do entorno do empreendimento. 
AII – sete (7) bairros do município de Florianópolis que estão no entorno do empreendimento: Monte 

Cristo, Coloninha, Canto, Balneário, Estreito, Jardim Atlântico e Capoeiras. 
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Fonte: IPUF (2021). Mapa apresentado no EIV em análise. Elaborado por Ambiens Consultoria 

Ambiental. 

PROXIMIDADES COM AIS 

CC1, Jardim Ilha Continente, Morro da Caixa, Morro do Flamengo, Santa Terezinha, Nova 
Esperança, Chico Mendes, Novo Horizonte, Nossa Senhora da Glória, Monte Cristo, Nossa Senhora 
do Rosário. PC3, Ponta do Leal (ANEXO A). 
Nas áreas de influência não estão contidas as AIS. 

ZONEAMENTO 

AMC 8.5 – Área Mista Central 8.5. 

IMPACTOS NEGATIVOS 
ELENCADOS 

MEDIDAS PROPOSTAS 

Aumento do tráfego de veículos no 
sistema viário. 

- Instalação de sinalização apropriada, alertando motoristas e 
pedestres quanto ao tráfego de veículos. 

Aumento da demanda sobre 
serviços públicos. 

- Drenagem: utilizar alternativas de drenagem urbana sustentável, 
tais como: estruturas simplificadas para tratamento da água de 
chuva (ex.: gradeamento) captadas pelo sistema de drenagem 
pluvial do empreendimento, antes de lançá-las ao sistema de 
drenagem pública e reaproveitamento de águas de chuva; 

- Implantar métodos de redução de consumo de água. 

Interferência na paisagem 
existente. 

- Implantação de um projeto urbanístico de qualidade. 

Geração de resíduos sólidos com 
incremento no adensamento 

populacional. 

- Implantação de Programa de Educação Ambiental e 
Comunicação Social; 

- Os resíduos gerados na fase de operação do empreendimento 
deverão ser igualmente gerenciados considerando os critérios 
estabelecidos pela Lei n. 12.305/2010, bem como as normas ou 
Leis Municipais e instruções da Companhia Melhoramentos da 
Capital – COMCAP. 

- O empreendimento deverá estabelecer um programa de 
gerenciamento de resíduos que contemple a separação dos 
resíduos na fonte, de forma compatível com a coleta seletiva 
estabelecida no bairro, acondicionando os resíduos de maneira 
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compatível, em local apropriado, em contentores devidamente 
fechados e volume adequado à quantidade gerada, nas cores 
definidas pela Lei Complementar Municipal n. 113/2003. 

CONSIDERAÇÕES DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS PROPOSTAS 

Todas dentro do próprio empreendimento ou no seu entorno imediato.  

MEDIDAS COMPENSATÓRIAS DO TCC 

- Aquisição, instalação e manutenção de dois sistemas de sinalização semafórica: um na Rua 
Joaquim Nabuco com Waldemar Ouriques e outros na Rua Araci Vaz Callado com a Rua 
Waldemar Ouriques (117 CUBs) – ambos no entorno imediato ao empreendimento. 

- Depósito no Fundo Municipal de Desenvolvimento (23 CUBs). 

CÁLCULO DE COMPENSAÇÕES – IN 01/2019 – IPUF/SMDU 

Valor de execução das medidas compensatórias: 140 CUBs. 

TCC – Assinado em 31/08/2018. 
Partes: IPUF e Construtora Nilza Ltda. 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Lopes et al. (2017) e TCC do IPUF (2018). 

APÊNDICE Z - EIV 26 - E 018235 / 2019 – Residencial Riviera Maya, Capoeiras 

EIV DISTRITO ENDEREÇO Ano Protocolo: Tipo 

26 SEDE – continente 
105 páginas 

Rua Cantianília 
Moraes, 115, 

Capoeiras 

2019 

Ano aprovação: 2019 
Residencial 

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Riviera Maya Residence 
Área do terreno: 1.878,03 m². Área do empreendimento: 9.137,22 m², sendo que 5.558,07 são 
computáveis. População est.: 232 pessoas. 
Descrição: com 2 pavimentos subsolo, pavimento térreo, pavimento tipo com 4 repetições, sexto 
pavimento e pavimento sótão. Composto por 81 apartamentos. 

Volumetria do empreendimento 

 
Fonte: IPUF (2021). EIV aprovado, imagem 

de Mantovani e Rita Arquitetura. 

Imagem do local do empreendimento 

 
Fonte: Claudione Medeiros (jun. 2021). 

ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA (AID E AII) 

AID – Dois setores censitários: 420540705000238 e 420540705000239. 
AII – Unidade Especial de Planejamento UEP Capoeira Leste. 
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Fonte: IPUF (2021). Mapa apresentado no EIV em análise, confeccionada a partir do 

geoprocessamento da PMF. 

PROXIMIDADES COM AIS 

Jardim Ilha Continente, Morro do Flamengo e Santa Terezinha (ANEXO A). 
Nas áreas de influência está contida a AIS Jardim Ilha Continente. 

ZONEAMENTO 

ARM 6.5 – Área residencial Mista 6.5. 

IMPACTOS NEGATIVOS ELENCADOS MEDIDAS PROPOSTAS 

Geração de resíduos sólidos urbanos. 
- Instalação de lixeiras de coleta seletiva; 
- Incentivar a reciclagem e destinação adequada de 

pilhas, baterias e lâmpadas. 

Aumento no consumo de água e energia 
elétrica. 

- Colocar cartazes informativos sobre o uso 
consciente de água e energia elétrica. 

- Evitar vazamentos e desperdícios. Utilizar 
torneiras com temporizador, sanitários com duplo 
acionamento, luminárias eficientes e de baixo 
consumo energético. 

Drenagem e impermeabilização do solo. - Manter áreas permeáveis. 

CONSIDERAÇÕES DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS PROPOSTAS 

Todas dentro do próprio empreendimento. Quanto à sinalização do trânsito, a empresa apenas 
sugeriu para ser realizada com o financiamento público. 

MEDIDAS COMPENSATÓRIAS DO TCC 

- Área de Lazer na área de influência direta do empreendimento ou depósito no Fundo Municipal 
de Desenvolvimento Urbano. (140 CUBs). 

CÁLCULO DE COMPENSAÇÕES – IN 01/2019 – IPUF/SMDU 

Valor de execução das medidas compensatórias: 140 CUBs. 

TCC – Assinado em 03/02/2020. 
Partes: IPUF e Riviera Maya Construtora e Incorporadora SPE Ltda. 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Knoblauch e Knoblauch (2019) e TCC do IPUF (2020). 
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APÊNDICE AA - EIV 27 - E 039699 / 2018 – UNISOCIESC, Instituição de Ensino 
Superior, Capoeiras 

EIV DISTRITO ENDEREÇO Ano Protocolo: Tipo 

27 SEDE – continente 
174 páginas 

Av. Gov. Ivo Silveira, 
3775, Capoeiras 

2018 

Ano aprovação: 2018 
Institucional 

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Instituição de ensino UniSociesc. Projeto em edifício abandonado 
Área do terreno: 6.175,98 m². Área do empreendimento: 7.650,19 m². População estimada que o 
empreendimento atenderá: 1.028 pessoas. 
Descrição: a escola de ensino superior terá subsolo, térreo e mais dois pavimentos. Subsolo: 
estacionamento coberto; Térreo: estacionamento e os setores de atendimento aos alunos, área de 
trabalho dos professores e funcionários, 6 laboratórios e 4 salas de aulas; 1º Pavimento: localiza-se 
a enfermaria, 2 laboratórios e 16 salas de aula; 2º Pavimento: encontra-se a copa e vestiários para 
os funcionários, a biblioteca, a cafeteria, ambas conectados com um terraço descoberto de uso 
comum e 11 salas de aula. 
Vagas de estacionamento: 182 para automóveis, 45 para motos e 40 para bicicletas 

Volumetria do empreendimento 

Fonte: IPUF (2021). EIV aprovado, imagem 
de Schneider Martins Arquitetura. 

Imagem do empreendimento 

 
Fonte: Claudione Medeiros (jun. 2021). 

ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA (AID E AII) 

AID – As quadras do entrono do terreno, tomando como limitação oeste o Rio Araújo (que também 
faz a limitação entre os municípios Florianópolis e São José); limitação sul a Avenida Beira 
Mar de São José; limitação leste o aglomerado de edificações de serviços e comércio na Rua 
Dom Pedro II e limitação norte, o contorno da Rua Cândido Ramos. 

AII – Unidades Especial de Planejamento: UEPs Abraão, Capoeiras Oeste, UEP Monte Cristo e 
Matadouro. 
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Fonte: IPUF (2021). Mapa apresentado no EIV em análise, elaborado por Ambiens Consultoria 

Ambiental. 

PROXIMIDADES COM AIS 

Morro do Flamengo, Nova Esperança, Novo Horizonte, Santa Terezinha, Monte Cristo, Chico 
Mendes e Nossa Senhora da Glória (ANEXO A). 
Nas áreas de influência estão contidas todas as AIS acima. 

ZONEAMENTO 

AMS 4.5 – Área Mista de Serviços 4.5 

  IMPACTOS NEGATIVOS ELENCADOS   MEDIDAS PROPOSTAS 

Sobrecarga na Infraestrutura urbana existente. 

- Implantar métodos de redução de consumo de 
água (ex.: aeradores, controladores de vazão, 
torneira com acionamento automático etc.);  

- Sistema de aproveitamento de água de chuva;  
- O empreendimento se utilize de métodos de 

redução de consumo de energia elétrica como 
lâmpadas LED.  

- Adotar sistema de geração de energia com apoio 
solar, sistema de gerador de energia de 
emergência a óleo diesel;  

- Sistema de gestão de consumo de energia 
(sensores, automação);  

- Sistema de tratamento e reciclagem do lixo;  
- Sugere-se a compatibilização de sinalização 

vertical e horizontal para que o 
estudante/funcionário chegue com segurança aos 
pontos de ônibus próximos ao empreendimento. 

Sobrecarga na infraestrutura viária existente. 

- Deverá manifestar adoção, junto à prefeitura do 
município, de praça, parque ou canteiro, 
oferecendo revitalização, preservação, manutenção 
e ou segurança periódica do espaço ou 
equipamento urbano escolhido. Sugere-se adoção 
de uma das Áreas Verdes de Lazer presentes na 
AII. 
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Alteração na fluidez do tráfego. 

- Requalificar os passeios, do entorno do 
empreendimento, de modo a influenciar a 
qualidade de vida das pessoas que por ali 
transitam, por meio da melhoria da infraestrutura 
urbana, com foco na mobilidade urbana e 
acessibilidade seguindo os padrões no manual 
“Calçada Certa: manual de projeto e execução”, 
elaborado pelo IPUF/SMDU (FLORIANÓPOLIS, 
2018).  

- Sugere-se a compra de materiais de escritório nos 
comércios locais, fomentando assim o comércio 
local, minimizando o tráfego de veículos e, 
consequentemente, reduzindo a queima de 
combustível poluente na atmosfera;  

- Contratar mão de obra local, a fim de reduzir o 
número de veículos, que fazem trajeto casa-
trabalho e vice-versa;  

- Sinalização vertical (placas) e horizontal (faixa de 
pedestres elevadas e lombada) para travessia de 
pedestres em frente aos acessos; 

- Implantação de ciclovias, aumento das calçadas, 
priorizando os pedestres e a acessibilidade, faixas 
elevadas e análise do sistema viário. 

CONSIDERAÇÕES DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 

Todas dentro do próprio empreendimento ou no seu entorno imediato. Quanto à sugestão de adoção 
de praça, ficou em aberto a sua localização. 

MEDIDAS COMPENSATÓRIAS DO TCC 

- Depósito no Fundo Municipal de Desenvolvimento. (75 CUBs). 

CÁLCULO DE COMPENSAÇÕES – IN 01/2019 – IPUF/SMDU 

Valor de execução das medidas compensatórias: 75 CUBs. 

TCC – Assinado em 16/11/2018. 
Partes: IPUF e Ibagy Imóveis Ltda. 

Fonte: elaborada pela autora a partir de Zatarian e Provinelli (2017) e TCC do IPUF (2018). 

APÊNDICE BB - EIV 28 - E 058141 / 2018 – Alianza Home & Office, Estreito 

EIV DISTRITO ENDEREÇO Ano Protocolo: Tipo 

28 SEDE – continente 
95 páginas 

Rua General Eurico 
Gaspar Dutra, Estreito 

(em frente ao 63º 
Batalhão de Infantaria) 

2018 

Ano aprovação: 2018 
Misto 

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Ed. Alianza Home & Office 
Área do terreno: 1.978,00 m². Área do empreendimento: 12.169,05 m². População est.: 334. 
Descrição: serão dois blocos, Torre A e Torre B. Integrado tem um subsolo, pavimento térreo, 2 
pavimentos de garagem e acima duas torres com 6 pavimentos tipo. Torre A com 56 unidades 
habitacionais, sendo 54 estúdios e 2 coberturas com duas suítes. Torre B, 19 unidades habitacionais 
com 3 e 4 quartos e/ou suítes. NO térreo será a sala comercial. 
Vagas de estacionamento: 113 para automóveis, 128 para bicicletas, 24 para motos. 
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Volumetria do empreendimento 

Fonte: IPUF (2021). EIV 
disponibilizado, elaborado por Josué 

Djalme Colombo. 

Imagem do empreendimento 

 
Fonte: Claudione Medeiros (jun. 2021). 

ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA (AID E AII) 

AID – Vias de acesso ao empreendimento: Rua General Eurico Gaspar Dutra e Rua Fúlvio Aduci. 
AII – Bairro Estreito. 

 
 

Fonte: IPUF (2021). Mapa apresentado no EIV em análise, 2018. 

PROXIMIDADES COM AIS 

CC1, Jardim Ilha Continente e Morro da Caixa (ANEXO A). 
Nas áreas de influência não estão contidas das AIS. 

ZONEAMENTO 

AMC 6.5 – Área Mista Comercial 6.5. 

IMPACTOS NEGATIVOS 
ELENCADOS 

MEDIDAS PROPOSTAS 

Impermeabilização e 
comprometimento do sistema de 

drenagem natural. 

- Adoção de cisternas para captação de águas pluviais para 
utilização em limpeza e regas; 

- Revestimentos permeáveis no passeio público e calçadas no 
interior do lote. 

Incremento no fluxo de pessoas 
e veículos. 

- Adequada sinalização sonora e visual nos acessos às 
garagens. 

Produção de resíduos sólidos. 
- Contentores destinados à coleta seletiva, conforme legislação 

vigente. 

CONSIDERAÇÕES DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS PROPOSTAS 

Todas dentro do próprio empreendimento. Quanto à sinalização do trânsito, a empresa apenas 
sugeriu para ser realizada com o financiamento público. 

ANTERIOR AO CÁLCULO DE COMPENSAÇÕES – IN 01/2019 – IPUF/SMDU 

TCC – Aguardando. Ainda não há Termo de Compromisso assinado. 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Santos, Tonon e Colombo (2018).  
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APÊNDICE CC - EIV 29 - E 096686 / 2018 – Residencial Koerich, Jardim 
Atlântico 

EIV DISTRITO ENDEREÇO Ano Protocolo: Tipo 

29 SEDE – continente 
191 páginas 

Rua Irmã Bonavita, 
2361, Jardim Atlântico 

2018 

Ano aprovação: 2018 
Residencial 

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Residencial Koerich 
Área do terreno: 10.126,01 m². Área construída: 50.574,94 m² de área construída, sendo 31.349,70 
m² de áreas computáveis. População est.: 1.050 habitantes 
Descrição: possui um total de 196 unidades habitacionais, sendo 133 unidades com 3 suítes e 63 
unidades com 2 suítes, distribuídas em 3 (três) torres com 8 (oito) pavimentos cada, sendo cada uma 
delas composta por 1 (um) subsolo.  
Vagas de estacionamento: 292 para carros, 68 para motos e 474 para bicicletas. 

Volumetria do empreendimento 

Fonte: IPUF (2021). EIV aprovado, elaborado por ARK 
Arquitetos. 

Imagem do empreendimento 

 
Fonte: Claudione Medeiros (jun. 2021). 

ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA (AID E AII) 

AID – 5 Unidades Espaciais de Planejamento (UEPs): UEP Marinha, UEP Jardim Atlântico Norte, 
UEP Coloninha, UEP Canto e UEP Balneário. 

AII – 11 Unidades Espaciais de Planejamento (UEPs): UEP Marinha, UEP Jardim Atlântico Norte, 
UEP Coloninha, UEP Canto, UEP Balneário, UEP Estreito, UEP Morro da Caixa, UEP 
Capoeiras Leste, UEP Capoeiras Oeste e UEP Monte Cristo. 
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Fonte: IPUF (2021). Mapa apresentado no EIV em análise. 

PROXIMIDADES COM AIS 

Ponta do Leal, PC3 e Nossa Senhora do Rosário (ANEXO A). 
Nas áreas de influência estão contidas as AIS acima. 

ZONEAMENTO 

ARM 8.5 – Área Residencial Mista – 8.5. 

IMPACTOS NEGATIVOS ELENCADOS MEDIDAS PROPOSTAS 

Aumento do tráfego de veículos no sistema 
viário. 

- Ampliação da sinalização viária existente na 
Rua Irmã Bonavita;  

- Implantação de passeios adaptados para 
pessoas com deficiência nas porções lindeiras 
ao empreendimento, de acordo com o Plano 
Diretor, Lei n. 482/2014, e o Manual Calçada 
Certa;  

- Reforço na sinalização vertical de advertência 
(por ex.: travessia de pedestres) e indicativa 
para facilitar o tráfego seguro de veículos;  

- Reforço na sinalização horizontal (por ex.: 
pintura de faixa de passagem para pedestres 
em frente ao acesso principal do 
empreendimento);  

- Reforço na iluminação da via na porção frontal 
do empreendimento;  

- Implantação de vagas especiais para carga e 
descarga e idosos conforme Plano Diretor;  

- Implantação de programas de incentivo ao uso 
de transporte público coletivo e de bicicletas. 

Interferência na paisagem existente. 

- Implantação de paisagismo com replantio de 
árvores e folhagens para recomposição da 
paisagem empregando espécies nativas é 
aconselhável. 
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Pressão sobre os serviços públicos. 

- Implantação de métodos de redução de 
consumo de água (ex.: aeradores, 
controladores de vazão, torneira com 
acionamento automático nas áreas comuns 
etc.); 

- Aproveitamento da água da chuva e do 
efluente tratado para descargas de bacias 
sanitárias e rega externa;  

- Redução do consumo de energia elétrica, com 
a utilização de equipamentos de 
racionalização, sensores de presença etc.;  

- Implantação de lixeiras recicláveis e incentivos 
à coleta seletiva do lixo. 

CONSIDERAÇÕES DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 

Todas dentro do próprio empreendimento. Quanto à sinalização do trânsito, a empresa apenas 
sugeriu para ser realizada com o financiamento público. 

MEDIDAS COMPENSATÓRIAS DO TCC 

- Projeto e execução de requalificação da praça Arlindo Phillipe e promover sua manutenção por 48 
meses; execução de asfaltamento na Rua Marcelino Dias (419,5 CUBs). 

- Depósito no Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (419,5 CUBs). 
- Arborização dos passeios das testadas do lote. 

CÁLCULO DE COMPENSAÇÕES – IN 01/2019 – IPUF/SMDU 

Valor máximo de execução das medidas compensatórias: 839 CUBs. 

TCC – Assinado em 21/05/2019. 
Partes: IPUF e Koerich Incorporação e Participação Ltda. 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Lopes (2018) e TCC do IPUF (2019). 

APÊNDICE DD - EIV 30 - E 068683 / 2019 – Comercial Park Mall, Via Expressa, 
Coqueiros 

EIV DISTRITO ENDEREÇO Ano Protocolo: Tipo 

30 SEDE – continente 
174 páginas 

Via Marginal de 
Acesso Br 282 (Via 

expressa), Rua 
Edison Lopes da 
Silva, Coqueiros 

2019 

Ano aprovação: 2020 
Comercial 

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Park Mall Via Expressa 
Área do terreno: 40.715,19 m². Área do empreendimento: 67.123,33 m². Densidade de ocupação 
prevista: 4.333 pessoas. 
Descrição: o empreendimento se divide em Subsolo 2, Subsolo 1, 1º Pavimento (Térreo) e um 
prédio de escritórios entre o 2º Pavimento e o 9º Pavimento (total de 9 pavimentos). 
Nos pavimentos Subsolo 2, Subsolo 1 e 1º Pavimento (Térreo) serão distribuídas as vagas de 
garagem e 41 lojas (40 lojas e 1 hipermercado localizado no 1º pavimento térreo). Do 2º ao 9º 
pavimento (torre) serão compostos por 48 escritórios. 
Vagas de estacionamento: 901 para carros, 102 para motos e 504 para bicicletas. 

Inserção do empreendimento e ao fundo a 
comunidade da Vila Aparecida 

 
Fonte: IPUF (2021). EIV aprovado, elaborado 

por Ambiens Consultoria Ambiental. 

Imagem do empreendimento 

 
Fonte: Claudione Medeiros (jun. 2021). 
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ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA (AID E AII) 

AID – Delimitada a sul pela Rua Desembargador Pedro Silva, a oeste pela Rua João Meireles, a 
norte pela Avenida Governador Ivo Silveira e a leste pela Avenida Cláudio Alvin Barbosa 
(próximo à Ponte Eng. Colombo Machado Salles). 

AII – 11 Unidades Espaciais de Planejamento (UEPs): UEP Nossa Senhora Aparecida; UEP Abraão; 
UEP Bom Abrigo; UEP Itaguaçu; UEP Coqueiros; UEP Saco da Lama; UEP Estreito; UEP 
Morro da Caixa; UEP Capoeiras Leste; UEP Capoeiras Oeste e UEP Matadouro. 

 
Fonte: mapa apresentado no EIV em análise (2020). 

PROXIMIDADES COM AIS 

Vila Aparecida, Arranha Céu, MacLaren, Nova Jerusalém, Jardim Ilha Continente, CC1, Morro da 
Caixa, Morro do Flamengo, Nova Esperança (ANEXO A). 
Nas áreas de influência estão contidas as AIS acima. A AIS Vila Aparecida está no entorno imediato 
ao empreendimento. 

ZONEAMENTO 

AMC 4 – Área Mista Central 4. 

IMPACTOS NEGATIVOS 
ELENCADOS 

MEDIDAS PROPOSTAS 

Conflitos sociais e falta de 
segurança. 

- Implantação de comunicação social, para um bom 
relacionamento com a população vizinha; 

- Implantação de plano de segurança. 

Aumento do Tráfego de Veículos 
no Sistema Viário. 

- Implantação de projeto geométrico na Rua Édison Lopes da 
Silva, com conectividade da via com a Avenida Patrício 
Caldeira de Andrade, duas faixas de tráfego, e faixa auxiliar 
para acesso ao empreendimento e implantação de ciclovia 
em trecho de aproximadamente 588 metros; 

- Alargamento das vias Servidão Comunitária Joaquim 
Rodrigues e Rua Nossa Senhora Aparecida; 

- Ampliação da sinalização viária existente;  
- Implantação de passeios adaptados para pessoas com 

deficiência, de acordo com a Lei n. 7801/2008 e o Manual 
Calçada Certa;  
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- Implantação de Projeto de Arborização dos Passeios, de 
acordo com o Projeto Árvores de Floripa da Fundação 
Municipal do Meio Ambiente – FLORAM; 

- Implantação de Trevo Alemão na Rua Édson Lopes da Silva 
para facilitar o acesso ao centro comercial com segurança, 
dos veículos que trafegarão no sentido Continente - Ilha; 

- Implantação de ilha de travessia segura, com possibilidade 
de implantação de redutor de velocidade (físico ou 
eletrônico) que permita dividir a travessia da rodovia em 
duas etapas, utilizando uma medida de engenharia de 
trânsito bastante eficaz que é a faixa de pedestres elevada 
e/ou iluminada;  

- Reforço na sinalização vertical de regulamentação (por ex.: 
velocidade, proibido ultrapassar), advertência (por ex.: 
travessia de pedestres) e indicativa para facilitar o tráfego 
seguro de veículos;  

- Reforço na iluminação da via na região de entorno do 
empreendimento;  

- Implantação de vagas especiais para carga e descarga e 
idosos conforme Plano Diretor;  

- Implantação de programas de incentivo ao uso de transporte 
público coletivo e de bicicletas. 

Interferência na paisagem 
existente. 

- Implantação de paisagismo com replantio de árvores e 
folhagens para recomposição da paisagem empregando 
espécies nativas é aconselhável. 

Pressão sobre os serviços 
públicos. 

- Implantar métodos de redução de consumo de água (ex.: 
aeradores, controladores de vazão, torneira com 
acionamento automático nas áreas comuns etc.); 

- Aproveitamento da água da chuva e do efluente tratado para 
descargas de bacias sanitárias e rega externa; 

- Recomenda-se a utilização de equipamentos de 
racionalização, sensores de presença etc.; 

- Implantação de lixeiras recicláveis e incentivos à coleta 
seletiva do lixo. 

Pressão sobre os equipamentos 
comunitários. 

- Implantação de Programa de Comunicação Social; 
- Implantação de Programa de Segurança. 

Alterações no microclima. 

- Manutenção de áreas permeáveis, pelo menos 30% do total 
do terreno; 

- Adoção de telhados verdes, jardins suspensos, atenuando a 
geração de calor; 

- Arborização dos passeios e áreas internas destinadas ao 
lazer. 

CONSIDERAÇÕES DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS PROPOSTAS 

Todas dentro ou próximas do próprio empreendimento. Quanto à utilização do valor da compensação 
para construção da nova via, o principal beneficiário será o próprio empreendimento. 

CÁLCULO DE COMPENSAÇÕES – IN 01/2019 – IPUF/SMDU 

O empreendimento implantará uma nova via de acesso (prolongamento da Rua Édson Lopes da 
Silva) e ciclovia, que conectará a Rua Édson Lopes da Silva à Rod. BR 282 e Av. Patrício Caldeira 
de Andrade, o valor de Desenho Urbano foi estipulado em zero. Dessa forma, o presente estudo 
propõe que a construção dessa nova via. 

MEDIDAS COMPENSATÓRIAS DO TCC 

- Instalação ou melhoria de um Equipamento Comunitário na área de lazer voltado para Cultura e 
Esporte (143,4 CUBs); 

- Medida integrada de mobilidade e equipamento urbano (573,6 CUBs). 

CÁLCULO DE COMPENSAÇÕES – IN 01/2019 – IPUF/SMDU 

Valor máximo de execução das medidas compensatórias: 717 CUBs. 

TCC – Assinado em 21/01/2021. 
Partes: IPUF e Kobrasol Empreendimentos Imobiliários. 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Schmidt e Bernardi (2020) e TCC do IPUF (2021). 
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APÊNDICE EE - EIV 31 - E 086384 / 2019 – Uso Misto Joaquim Nabuco, 
Coloninha 

EIV DISTRITO ENDEREÇO Ano Protocolo: Tipo 

31 SEDE – continente 
408 páginas 

Rua Joaquim 
Nabuco, 1668, 

Coloninha 

2019 

Ano aprovação: 2020 
Misto 

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Ed. na Rua Joaquim Nabuco da RVJ Construções 
Área do terreno: 1.868,17 m². Área do empreendimento: 8.565,93 m². População est.: 280. 
Descrição: edifício com dois pavimentos garagem, sendo um no subsolo, 1º pavimento diferenciado, 
6 (seis) pavimentos tipo, terraço de lazer, casa de máquinas e reservatórios, constituindo 56 
unidades autônomas, sendo 28 delas com 02 dormitórios e 28 unidades com 03 dormitórios, bem 
como uma sala comercial anexa. 
Vagas de estacionamento: 87para carros, 15 para motos e 120 para bicicletas. 

Fachada do empreendimento 

 
Fonte: IPUF (2021). EIV 

disponibilizado, elaborado por Carlos 
Eduardo Junckes. 

Imagem do local do empreendimento 

 
Fonte: Claudione Medeiros (jun. 2021). 

ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA (AID E AII) 

AID – Setores censiários do bairro Coloninha. 
AII – Bairros: Coloninha, Jardim Atlântico, Balneário, Monte Cristo, Canto, Estreito, Capoeiras e 

Estreito. 

 
Fonte: IPUF (2021). Mapa apresentado no EIV em análise. 
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PROXIMIDADES COM AIS 

Monte Cristo, Santa Terezinha, Nova Esperança e Morro do Flamengo (ANEXO A). 
Nas áreas de influência estão todas as AIS acima mais a CC1, Jardim Ilha Continente e Morro da 
Caixa. 

ZONEAMENTO 

AMC 8.5 – Área Mista Central 8.5. 

IMPACTOS NEGATIVOS 
ELENCADOS 

MEDIDAS PROPOSTAS 

Demanda por equipamentos 
urbanos e comunitários. 

- Instalação de áreas de lazer de domínio do condomínio, 
para atendimento aos moradores; 

- Instalação de sistema de vigilância eletrônica e revitalização 
da iluminação pública no entorno do imóvel; 

- Recuperação de 2 abrigos de passageiros próximos ao lote 
como fomento ao uso de modais públicos de transporte.  

Demanda por infraestrutura: 
abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, coleta de 
lixo e drenagem urbana. 

- Utilização de reservatório de água da chuva para uso não 
potável; 

- Adoção de padrão de dispositivos economizadores de água 
na edificação (aeradores, controladores de vazão, torneira 
com acionamento automático nas áreas comuns, vasos 
sanitários com reservatórios menores e controle de vazão, 
entre outros); 

- Aderir ao programa de coleta seletiva da COMCAP, 
devendo acondicionar os resíduos por meio de contentores 
com tampa, que previnem a atração e proliferação de 
vetores, conforme regras municipais. Deverá ainda 
segregar os materiais recicláveis, e disponibilizá-los nos 
dias e horários preestabelecidos; 

- Implantação do sistema de coleta e reúso de água da 
chuva. 

Deslocamento, acessibilidade, 
demanda por sistema viário e 

transporte coletivo. 

- Fomento ao transporte público pela recuperação dos 
abrigos de passageiros de números 06 e 08 próximos ao 
lote. 

- Fomento aos modais não motorizados - implantação de 
paraciclos para moradores. 

CONSIDERAÇÕES DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS PROPOSTAS 

Todas dentro do próprio empreendimento. Quanto à sinalização do trânsito, a empresa apenas 
sugeriu para ser realizada com o financiamento público. 

ANTERIOR AO CÁLCULO DE COMPENSAÇÕES – IN 01/2019 – IPUF/SMDU 

TCC – Aguardando. Ainda não há Termo de Compromisso assinado. 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Lopes, Lopes e Santi (2020). 
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APÊNDICE FF - EIV 32 - E 052413 / 2020 – Via Expressa Center, Detran, 
Coqueiros 

EIV DISTRITO ENDEREÇO Ano Protocolo: Tipo 

32 
SEDE – 

continente 
122 páginas 

Avenida Tamandaré, 
480, Coqueiros 

2020 

Ano aprovação: 2020 

Institucional/ 
Comercial 

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Via Expressa Center – DETRAN – Administração Pública 
Área do terreno: 2.404,79 m². Área do empreendimento: 7.735,73 m², área computável: 3.199,88 
m². Descrição: em relação à operação, o DETRAN/CIRETRAN contará com um quadro de 249 
colaboradores. O CIRETRAN ocupará apenas a sala 05 do edifício, sendo que a Sede Administrativa 
do DETRAN ocupará as demais áreas. 
Vagas de estacionamento: 141 para carros e 62 para motos. 

Edifício já construído 

Fonte: IPUF (2021). EIV disponibilizado, 
imagem de Akos Consultoria Ambiental. 

Imagem do empreendimento 

 
Fonte: Claudione Medeiros (jun. 2021). 

ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA (AID E AII) 

AID – os limites da AII até sua intersecção a Rua São Cristóvão, a partir dela se estendendo para a 
Rua Pascoal Simone até a orla, Rua Jaú Guedes da Fonseca, Eng. Max de Souza e acesso à 
ponte. 

AII – Foram considerados 33 Setores censitários, englobando parte dos bairros Coqueiros, Estreito, 
Capoeiras, Abraão e Itaguaçu. 
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Fonte: mapa apresentado no EIV em análise (2020). 

PROXIMIDADES COM AIS 

Morro da Caixa, CC1, Jardim Ilha Continente, Vila Aparecida, Arranha Céu, Nova Jerusalém, 
MacLaren (ANEXO A). 
Nas áreas de influência estão contidas algumas AIS: Morro da Caixa, Vila Aparecida, Arranha Céu, 
Nova Jerusalém, MacLaren. 

ZONEAMENTO 

AVL – Área Verde de Lazer (uso de Administração Pública é tolerável) 

IMPACTOS NEGATIVOS 
ELENCADOS 

MEDIDAS PROPOSTAS 

Aumento do tráfego de veículos no 
sistema viário. 

- Ampliação da sinalização de tráfego existente; 
- Utilização das multas de trânsito, com destinação de parte 

dos recursos para a finalidade de sinalização; 
- Implantação de ciclovias como forma de incentivar o uso de 

bicicletas e também para garantir maior segurança aos 
transeuntes da região; 

- Implantação de programas para incentivo ao uso de 
transporte público; 

- Realização de atendimentos somente serão realizados com 
pré-agendamento;  

- Descentralização do CIRETRAN com unidades nos bairros. 

Adensamento populacional de 
pessoas a serem atendidas. 

Conforto ambiental. 

- Sugere-se a compra de mobiliário/bancos para a praça em 
frente, buscando a melhoria do conforto dos usuários que 
aguardam atendimento; 

- Visto se tratar de um órgão público, é necessário abrir 
processo licitatório para compras, porém o DETRAN se 
compromete com a implantação de mobiliário (bancos) e 
plantio de árvores para a melhora do conforto ambiental; 

- Quando a pandemia de COVID-19 passar, serão 
disponibilizadas poltronas no interior do estabelecimento; 

- Descentralização do CIRETRAN com unidades nos bairros. 



337 

 

Pressão sobre as vagas regulares 
(públicas) de estacionamento do 

entorno. 

- Melhora da sinalização horizontal e demarcação das vagas 
de estacionamento na Avenida Almirante Tamandaré, Rua 
Abel Capela, Rua Santos Lostada, Travessa Antônio 
Jeneroso da Silveira e Rua Concepta Araújo Figueiredo, 
com o objetivo de que um veículo não ocupe mais de uma 
vaga de estacionamento; 

- Incentivar a utilização de meios virtuais para realização dos 
procedimentos que não precisem ser presenciais; 

- Incentivar a utilização do transporte público coletivo e 
meios de transporte alternativo, como bicicletas. 

Aumento do consumo de energia 
elétrica e água potável. 

- Utilização de sensores que detectam a presença de 
movimento para iluminação de um ambiente; 

- Aplicação de luminária LED para iluminação, com 
dimerização; 

- Implantação de métodos de redução de consumo de água 
(ex.: aeradores, controladores de vazão, torneira com 
acionamento automático nas áreas comuns etc.). 

Geração de resíduos sólidos. 

- Implantação de lixeiras de coleta seletiva, de acordo com o 
proposto pela Resolução CONAMA n. 275/2001; 

- Adoção de práticas sustentáveis, como por exemplo, a 
utilização de canecas de vidro, em vez de copos 
descartáveis, por parte dos colaboradores e redução na 
impressão de material, dando preferência pela digitalização 
dos processos. 

CONSIDERAÇÕES DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS PROPOSTAS 

Todas dentro do próprio empreendimento. Quanto à sinalização do trânsito, a empresa apenas 
sugeriu para ser realizada com o financiamento público. 

ANTERIOR AO CÁLCULO DE COMPENSAÇÕES – IN 01/2019 – IPUF/SMDU 

TCC – Não foi gerado pois o processo não foi finalizado, embora aparece no site como 
aprovado. 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Lino (2020). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  

 

Fonte: Claudione Medeiros (2021). 
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ANEXOS 
 

ANEXO A - Mapas de Hierarquização das AIS dos Distritos: SEDE 

 
Fonte: IPUF (2021). 
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Fonte: IPUF (2021). 
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ANEXO B - Instrução Normativa Conjunta SMDU/IPUF n. 001/2019 

 



342 

 



343 

 



344 

 

 



345 

 



346 

 



347 

 



348 

 



349 

 



350 

 



351 

 



352 

 



353 

 



354 

 

 



355 

 

ANEXO C - Termo de Referência para Edificações com Interferência no 
Patrimônio Cultural 
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