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RESUMO  

A produção do espaço urbano é um processo constante, que traz consequências para as 
relações socioculturais, econômicas e políticas nas cidades. Novos empreendimentos e 
atividades interferem na dinâmica urbana existente impactando a vida urbana em diversas 
dimensões. Enquanto instrumento de gestão urbana municipal, o Estudo de Impacto de 
Vizinhança (EIV) se apresenta como uma ferramenta de apoio ao processo de licenciamento 
urbanístico, avançando na superação da ideia da licença como mero ato administrativo 
vinculado e reconhecendo os limites da regulação urbana tradicional para produção de 
cidades de qualidade e acessíveis a todos. Por outro lado, enquanto estratégia de política 
urbana, a utilização do EIV vai ao encontro da necessidade de superação da utopia da 
construção de consensos na prática do planejamento. Ao explicitar os conflitos decorrentes 
do desenvolvimento urbano, o EIV se transforma em instrumento de mediação possível entre 
os interesses dos diversos atores envolvidos na produção das cidades, oferecendo ao poder 
público e à sociedade elementos para a superação das necessidades individuais, num 
exercício de reafirmação da coletividade. Este artigo tem como propósito introduzir alguns 
elementos para induzir a utilização do EIV, nos moldes preconizados pelo Estatuto da Cidade, 
visando o desenvolvimento de uma política urbana mais equânime contribuindo assim para a 
Democracia Urbana, no sentido de estimular práticas democráticas nos espaços urbanos.  

PALAVRAS-CHAVE  

Estudo de Impacto de Vizinhança; gestão urbana; democracia urbana; Estatuto da Cidade; 
política urbana. 
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O Estudo de Impacto de Vizinhança como instrumento de regulação 
e democracia urbana1 

Introdução 

Qualquer atividade de porte mais expressivo desenvolvida em uma área urbana gera 
impactos nas suas imediações. Alguns empreendimentos e atividades, no entanto, 
interferem na dinâmica urbana de tal maneira que as normas de uso e ocupação do solo se 
demonstram insuficientes para evitar os conflitos decorrentes de sua implantação. 
Dependendo de sua dimensão e caráter, essas interferências podem impactar fortemente a 
qualidade de vida dos moradores e usuários da vizinhança. Isso acontece quando geram, por 
exemplo, uma sobrecarga na infraestrutura urbana instalada, nos equipamentos ou nos 
serviços públicos existentes, causando incomodidades como aumento do tráfego, barulho 
ou alterações microclimáticas, ou ainda promovendo mudanças significativas no valor da 
terra ou na paisagem local. Para enfrentar tais problemas, um dos instrumentos oferecidos 
pelo Estatuto da Cidade para que esses empreendimentos e atividades possam ser objeto de 
avaliação específica no momento do seu licenciamento urbanístico, é o Estudo de Impacto 
de Vizinhança (EIV). 

O EIV busca equalizar o princípio da distribuição dos ônus e benefícios da urbanização, 
funcionando como um instrumento de gestão complementar ao regramento ordinário de 
parcelamento, uso e ocupação do solo. A partir da ótica da harmonia entre os interesses 
particulares com o interesse da coletividade, e a prevalência deste ultimo, o instrumento 
possibilita a avaliação prévia das repercussões da implantação de empreendimentos e 
atividades, privadas ou públicas, em áreas urbanas, de modo a: 

a) evitar desequilíbrios no crescimento das cidades; 

b) garantir condições mínimas de qualidade urbana; e 

c) zelar pela ordem urbanística e pelo uso socialmente justo e ambientalmente 
equilibrado dos espaços urbanos. 

Sob a ótica da mitigação de impactos e do controle social sobre empreendimentos urbanos 
mais significativos, o EIV deve funcionar como uma ferramenta de apoio ao processo de 
licenciamento urbanístico, oferecendo subsídios ao poder público para decisão sobre a 
eventual concessão de licença condicionada a implantação de medidas compensatórias.  

Neste processo, são obrigatórias a publicização e a disponibilização a qualquer interessado 
de todos os documentos e estudos relativos ao EIV, ampliando a transparência do ato de 
licenciamento e abrindo canais de diálogo com a sociedade, de acordo com a diretriz da 

                                                 
1 O texto do artigo foi calcado no Caderno Técnico, publicado pelo Ministério das Cidades, sobre a 
regulamentação e implementação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), elaborado pelos autores. 
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política urbana que preconiza a 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. 

Antecedentes do EIV 

A exemplo de diversos instrumentos da política urbana consolidados pelo Estatuto da 
Cidade, a introdução do EIV na legislação brasileira se deu primeiramente a partir de 
iniciativas municipais, que produziram estudos similares com a finalidade de avaliar os 
impactos resultantes da implantação de empreendimentos em áreas urbanas. 
Provavelmente a primeira iniciativa do gênero no Brasil foi o EVU - Estudo de Viabilidade 
Urbanística, previsto no Plano Diretor de Porto Alegre de 1979. O EVU consistia em 
documento a ser apresentado pelo empreendedor contendo características do 
empreendimento e análise das interferências na região e em seu entorno.  

Em Belo Horizonte, o Plano Diretor de 1996 já submetia, em determinadas zonas, certos 
usos e atividades ao licenciamento urbanístico e aprovação do Conselho Municipal de 
Política Urbana (COMPUR). No município de São Paulo, foi instituído, em 1994, o Relatório 
de Impacto de Vizinhança – RIVI, com a finalidade de avaliar os impactos decorrentes da 
implantação de empreendimentos em área urbana.  

Já no nível federal, há uma histórica relação de inspiração do EIV no EIA – Estudo Prévio de 
Impacto Ambiental. No entanto, as primeiras tentativas de regulamentar a política urbana 
não incorporaram o EIV, ou outro instrumento com finalidade assemelhada. Foi no projeto 
de Lei do Poder Executivo nº 775, de 1983, onde apareceu pela primeira vez a 
regulamentação de instrumentos do desenvolvimento urbano, classificados como 
instrumentos tributários, financeiros, institutos jurídicos, de planejamento urbano e de 
regularização fundiária. Nesse projeto não consta nenhum instrumento similar ao EIV. Na 
Emenda Popular da Reforma Urbana de 1987, que teve um papel relevante no conteúdo 
resultante nos artigos 182 e 183 do Capítulo de Política Urbana da CF, é apresentado um 
conjunto de instrumentos através dos quais o Poder Público assegurará a prevalência dos 
direitos urbanos. Nesse conjunto, mais uma vez não comparece o instrumento do Estudo de 
Impacto de Vizinhança. 

A questão surgiu pela primeira vez no Projeto de Lei original do Estatuto da Cidade - Projeto 
de Lei do Senado nº 181 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.  
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Fundamentos e marco legal 

Entende-se que a obrigação do EIV estabelecida pelo Poder Público aos projetos geradores 
de impacto é sustentada, primordialmente, pelo princípio da função social da propriedade, 
um dos pilares da ordem jurídico-urbanística brasileira estabelecida pela Constituição de 
1988. Nessa linha, a CF trabalha a ideia de que a propriedade não corresponde somente a 
um direito individual, mas também a um direito coletivo, difuso, o qual sujeita a sua 
disponibilidade a fins sociais ou de justiça social (art. 5º, XXII e XXIII da CF). Para tanto, o 
Poder Público além de impor restrições e limitações ao uso da propriedade privada também 
pode impor sua utilização. 

O artigo 182 da Constituição determina ao município a tarefa de executar a política de 
desenvolvimento urbano com o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. O Estatuto da Cidade (EC), Lei nº 
10.257/01, por sua vez, regula o uso da propriedade urbana a favor do bem social coletivo, 
garantindo o direito às cidades sustentáveis. A regulação do desenvolvimento urbano 
equilibrado é, portanto, uma imposição para o Poder Público, que deve controlar e ordenar 
o crescimento das cidades determinando quando, como e onde edificar de maneira a melhor 
satisfazer o interesse público, seja por razões funcionais, econômicas, sociais, ambientais ou 
estéticas. 

O Estatuto também é a norma geral que fornece a base para que os municípios 
regulamentem a aplicação do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança. O instrumento é 
abordado nos artigos de 36 a 38 da lei federal. 

O artigo 36 estabelece que lei municipal deverá definir os empreendimentos e as atividades 
que dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança para obter as 
licenças ou autorizações do Poder Público Municipal: 

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. (BRASIL, 2001) 

É relevante ressaltar que a obrigatoriedade na elaboração do EIV não é dirigida apenas aos 
particulares, mas também ao Poder Público, motivo pelo qual a exigência do estudo não visa 
restringir a liberdade do proprietário, mas adequar o empreendimento ao meio ambiente 
em que será inserido ou vice-versa. 

Pretende-se que a lei municipal imponha condições para se obter as licenças urbanísticas a 
fim de que se faça um planejamento específico do caso concreto e se decida se o local 
almejado comportará a atividade sem causar grandes danos ao meio. Assim, além de se 
adequar às restrições do zoneamento e às normas de uso e ocupação do solo, o 
empreendimento deve ser compatível com planejamento global da cidade. Deve ainda 
atender a função social da propriedade, evitando a especulação imobiliária e preservando a 
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qualidade de vida dos habitantes das áreas circunvizinhas. 

O artigo 37 estabelece o conteúdo mínimo a ser abordado pelo EIV: 

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. (BRASIL, 2001) 

Ao observar o conjunto inicial de aspectos relacionados no EC, como conteúdo mínimo que o 
EIV deve avaliar, é possível perceber que se trata de importante instrumento de diagnóstico, 
no qual se devem examinar informações concernentes aos mais variados aspectos 
decorrentes não só da implantação do empreendimento/atividade em si, mas também de 
seu potencial de alteração das características urbanas pré-existentes. 

Especial atenção deve ser dispensada a empreendimentos que possuem potencial de 
impacto de valorização imobiliária, visto que é fator gerador de pressão por adensamento, 
com potencial para transformar a curto e médio prazo as características de uso e ocupação 
do solo e, consequentemente, fomentar a mudança do perfil socioeconômico da população 
moradora da área.  

No parágrafo único, o Estatuto da Cidade define a publicidade do instrumento seguindo os 
mesmos princípios e procedimentos estabelecidos no EIA-RIMA. A publicidade e informação 
da sociedade civil são um importante instrumento de controle social que previne o 
desvirtuamento do instrumento para interesses particulares.  

Além da publicidade obrigatória, é fundamental que a população seja chamada a participar 
do procedimento de tomada de decisão. Ainda que não exista uma obrigação legal específica 
nos artigos que tratam do EIV no Estatuto da Cidade, entende-se que, como instrumento de 
planejamento urbano, o processo de elaboração do EIV deve seguir as determinações 
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preconizadas nos incisos II e XIII do art. 2º do Estatuto da Cidade: 

Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: 

(...) 

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. 

(...) 

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. 
(BRASIL, 2001) 

Segundo MENCIO (2006), a necessidade de participação popular na análise do EIV “decorre 
do fato das pessoas que habitam a região serem mais habilitadas para contribuir com críticas 
necessárias para elaboração do estudo, uma vez que é detentora das informações mais 
precisas sobre a região e o funcionamento das infraestruturas públicas no local”.  

Os debates, audiências e consultas públicas, previstos no artigo 43, II, do Estatuto da Cidade, 
são formas de participação popular no processo administrativo, no sentido de garantir a 
gestão democrática das cidades, e podem ser incluídos na regulamentação do EIV, junto com 
outros aspectos de controle social como a apreciação por conselhos municipais. 

Sob esse aspecto, o uso do instrumento responde a uma nítida preocupação com o estimulo 
ao planejamento urbano como processo permanente de gestão pública, voltado ao bem 
estar da população e à proteção dos interesses difusos dos cidadãos, contribuindo para uma 
prática de Democracia Urbana potencializada pelo incentivo à democratização da 
informação e à participação da comunidade. 

Conceitos básicos: impacto e vizinhança 

A gênese do EIV parte de dois conceitos fundamentais: impacto e vizinhança. 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. Dentro do escopo de atuação do instrumento, no entanto, são 
considerados aqueles impactos que afetam a qualidade de vida da população urbana 
gerando incomodidade significativa. O nível de incomodidade (ou grau de impacto), nesses 
casos, estará relacionado ao tipo, ao porte e, ainda, ao local onde se desenvolverá o 
empreendimento ou atividade.  

Sobre esse ponto, a legislação delega ao município definir, conforme sua realidade local e 
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dinâmica urbana, que empreendimento ou atividade tem potencial para causar impactos 
relevantes em seu território, segundo as características de uso e ocupação das variadas 
zonas de sua malha urbana. 

Em relação ao conceito de vizinhança, entende-se que, no âmbito do EIV, pode ser 
delimitado como o conjunto de pessoas, edificações e atividades localizadas em uma mesma 
base territorial e sujeitas aos efeitos de determinado empreendimento. Trata-se de conceito 
territorialmente flexível, podendo transitar em diversas escalas que vão desde a vizinhança 
imediata (adjacente) de determinado empreendimento até uma comunidade inteira ou 
mesmo uma bacia hidrográfica, dependendo da natureza da intervenção envolvida.  

Sob essa ótica, impacto e vizinhança são aspectos complementares que possibilitam a 
delimitação da base territorial do EIV a partir do tipo e porte de empreendimento em 
análise, dos tipos de impactos considerados e das características urbanísticas e 
socioeconômicas da zona, área ou setor urbano de implantação. 

Impacto ambiental x impacto de vizinhança 

Da leitura dos artigos regulamentadores do EIV no Estatuto da Cidade, depreende-se que o 
instrumento visa minimizar a interferência negativa das atividades (econômicas, sobretudo) 
sobre o meio ambiente urbano, capaz de comprometer o equilíbrio da ordem urbanística. O 
art. 38 da lei federal esclarece a dúvida comum, decorrente da gênese similar dos dois 
instrumentos, de que a elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança não substitui a 
elaboração e a aprovação do Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA), quando a legislação 
ambiental o exige.  

O Estudo Prévio de Impacto Ambiental é um instrumento de Política Nacional do Meio 
Ambiente (Lei 6.938/81) destinado a prevenir impactos sobre os meios físico, biótico e 
socioeconômico. É exigido quando da instalação de obra ou atividade potencial ou 
efetivamente causadora de significativa degradação ambiental. Os impactos ambientais são 
definidos no art.1º da Resolução Conama n. 01/86 como: 

Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 
causadas por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas 
que, direta ou indiretamente, afetam:  

I – a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

II – as atividades sociais e econômicas; 

III – a biota; 

IV – as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

V – a qualidade dos recursos ambientais. 
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Os impactos de vizinhança, por sua vez, são os efeitos positivos e negativos de 
empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e 
suas proximidades, considerando dimensões de análise essencialmente urbanas: 
adensamento populacional, disponibilidade de 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.  

Ainda que os instrumentos não se confundam, entende-se que a cidade – como espaço 
criado e construído pelos homens para viver e exercer atividades - é, legitimamente, meio 
ambiente. Nessa linha, é possível considerar que os “efeitos positivos e negativos sobre a 
qualidade de vida da população”, citados no EC, são impactos ambientais sobre os 
componentes do meio ambiente construído (meio antrópico). Assim, de modo geral, é 
possível afirmar que os impactos de vizinhança são impactos que se relacionam ao ambiente 
urbano, e os impactos ambientais referem-se ao meio ambiente de modo geral, inclusive às 
áreas antropizadas.  

No âmbito de uma política de planejamento e gestão urbano-ambiental integrada, é 
desejável, portanto, sintetizar as recomendações técnicas das duas áreas em um documento 
único, sempre que isso for possível, oferecendo maior confiabilidade aos processos de 
aprovação de projetos e complementaridade entre licenciamento urbanístico e ambiental de 
atividades.  

Natureza do EIV: estudo técnico e estratégia de política urbana. 

Apesar de ser intitulado “estudo” e exigir anotação de responsabilidade técnica, o EIV não 
consiste em um trabalho teórico ou mera exigência burocrática A natureza técnica do EIV 
decorre da metodologia que deve ser utilizada para sua elaboração, a saber, a simulação de 
cenários do empreendimento em funcionamento com identificação dos impactos mais 
prováveis de ocorrer e sua magnitude.  

Com elaboração, via de regra, prévia à aprovação, autorização de construção e 
licenciamento do empreendimento, a função primordial do EIV é minimizar ex-ante 
consequências – positivas ou negativas – de empreendimentos e atividades de potencial 
impacto, estabelecendo a base para a análise do pedido de licença e, eventualmente, 
incidindo em alterações otimizadoras de projeto.  

Considerando que o EIV deve sempre permitir a tomada de medidas para evitar o 
crescimento urbano desequilibrado e minimizar os conflitos frequentes no uso e ocupação 
do solo nas cidades, em casos excepcionais, poderá ser elaborado após o empreendimento 
ser parcial ou integralmente implementado. Nesse caso, o instrumento possuirá um caráter 
de avaliação pós-ocupação. O pressuposto do EIV pós-implantação é que os impactos 
negativos de vizinhança avaliados não podem ser considerados como “fato consumado”, 
mas como passiveis de medidas mitigadoras, mesmo que a posteriori, inclusive considerando 
a existência de eventuais fatos urbanos novos, posteriores à implantação do 
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empreendimento. 

É importante ressaltar que os conteúdos abordados no EIV o definem como ferramenta de 
planejamento e não como um instrumento de controle edilício como os tradicionais Códigos 
de Obras e Edificações ou os Códigos de Posturas Municipais. Também não se confunde com 
instrumentos regulatórios como o zoneamento e o macrozoneamento, que definem, a 
priori, o que é permitido, tolerado ou proibido em cada setor da cidade.  

Carecem de fundamento afirmações de que o EIV esvazia ou busca substituir a legislação 
local de ordenamento territorial. Ao contrário, o EIV auxilia a implementação das normas 
vigentes através da conciliação de conflitos e da realização de acordos entre diversos grupos 
sociais, interesses heterogêneos, e até mesmo antagônicos, que convivem na realização da 
cidade, tais como: desenvolvimento econômico e sustentabilidade; atividades produtivas e 
ambientes de bairro; aumento do fluxo de veículos e trânsito de pedestres; adensamento 
populacional e demandas por equipamentos comunitários, entre outras tantas questões.  

Segundo Mariana Mencio (2006): 

O Estudo do Impacto de Vizinhança consiste em um instrumento que permite a tomada de 
medidas preventivas pelo ente estatal com o propósito de evitar o desequilíbrio no 
crescimento urbano e garantir condições mínimas de ocupação dos espaços habitáveis, 
principalmente, os grandes centros. Como forma de alcançar o planejamento urbano, o EIV 
é capaz de prever as repercussões que determinados empreendimentos gerarão na região 
em que será implementado para que o Poder Público, no momento necessário, adote 
medidas que procurem amenizar efeitos e manter o equilíbrio da vida da população ao seu 
redor. Trata-se de adequar a construção ao meio no qual será inserida ou vice-versa. 

Um empreendimento em conformidade com as regras urbanísticas e edilícias vigentes pode, 
portanto, estar sujeito a EIV caso represente causa de impactos em potencial. Identificados 
os impactos gerados e sua magnitude o licenciamento pode ser condicionado a adoção de 
medidas mitigadoras ou mesmo negado. Essa possibilidade representa uma grande inovação 
na cultura técnica de licenciamento, que, tradicionalmente, tende a se restringir à análise de 
conformidade – urbanística e edilícia – dos projetos, atividades e ou empreendimentos a 
partir dos regramentos gerais estabelecidos.  

Tal posição sobre o papel do EIV no processo de licenciamento, no entanto, não é 
consensual. Há quem defenda a ideia de que o instrumento poderia (em decorrência das 
análises efetivadas e da manifestação da vizinhança) vedar a implantação ou funcionamento 
de um empreendimento caracterizado como de impacto em um local da cidade, ainda que 
admitido nas legislações de ordenamento territorial. Outros entendem que, sendo da 
legislação municipal de ordenamento territorial a responsabilidade de definir os parâmetros 
de uso e ocupação de cada porção do solo urbano, não caberia ao EIV decidir “o que” 
implantar, mas somente “como” implantar um empreendimento previamente permitido 
através da definição de medidas mitigadoras de impacto. 
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Em qualquer das interpretações, incorpora-se a exigência de ações condicionantes à emissão 
da licença, decorrente da relação do empreendimento com seu entorno. Trata-se de um 
olhar “do lote para fora” no processo de aprovação de projetos. Tal visão representa um 
avanço no processo tradicional de licenciamento, no qual se pratica, de modo geral, uma 
análise voltada “do lote pra dentro”, que não considera a integração do empreendimento ao 
tecido urbano e reduz a emissão da licença a ato “cartorial”.  

Essa certamente é uma das grandes possibilidades de inovação trazidas pelo EIV para a 
prática da gestão urbana. Vê-se aí uma ruptura possível com o paradigma do licenciamento 
como mero ato administrativo vinculado, no qual se verifica tão somente a ausência de 
inconformidades normativas. A possibilidade de tratar o licenciamento como um ato público 
circurstanciado, discutido com a sociedade e coerente com o interesse da coletividade, faz 
do EIV um dos poucos instrumentos capaz de interferir do cerne do processo de produção 
das cidades no momento em que essa produção se dá.  

Outros instrumentos, como as outorgas onerosas, também aplicadas no momento do 
licenciamento de empreendimentos, possuem essa capacidade de influencia, ainda que de 
forma indireta. Nesses casos, a decisão urbanística de alteração de alguma dinâmica urbana 
– já instalada ou decorrente do empreendimento –, será sempre posterior, no momento da 
aplicação dos recursos auferidos com a cobrança das outorgas. Isso não acontece no caso do 
EIV, onde as alterações possíveis ou desejáveis são tratadas preventivamente e, 
principalmente, de forma participativa.  

Democracia Urbana: o desafio da prevalência do interesse público na mediação de 
conflitos  

O EIV deve sempre submeter o interesse individual ao interesse coletivo, auxiliando o poder 
público na garantia do cumprimento da função social da propriedade e da cidade. De modo 
a estimular a prática da democracia urbana, a utilização do EIV é motivada pela preocupação 
com ordem urbanística e pelo uso socialmente justo e ambientalmente equilibrado dos 
serviços, bens, equipamentos e infraestrutura da cidade, incluindo a população urbana como 
um ator central na decisão de implantação ou autorização de determinado empreendimento 
ou atividade na cidade. 

No entanto, a capacidade de absorção de impactos varia conforme os grupos ou classes 
sociais atingidas. Na cultura urbana brasileira, não é raro se deparar com posturas 
conservadoras ou exclusivistas, tanto por parte de moradores das cidades quanto dos 
técnicos das prefeituras, que podem desviar a atenção da finalidade real do instrumento da 
promoção do equilíbrio entre os usos e atividades no território das cidades para a 
preservação dos interesses privados de um grupo de pessoas. 

Isso acontece porque muitas vezes a avaliação de impactos induz ao comportamento 
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conhecido como NIMBY (Not in my back yard)2 ou “não no meu quintal”, fazendo prevalecer 
interesses privados e excludentes sobre interesses coletivos mais amplos.  

Tal motivação constitui-se em um risco real de desvio de finalidade do instrumento, como o 
ocorrido em 2014, em Brasília, quando moradores do Plano Piloto se mobilizaram contra a 
construção de uma creche pública. De iniciativa da Secretaria de Educação, a creche seria 
parte de uma ação da gestão pública para suprir a demanda não atendida de vagas na 
educação infantil. A população das quadras onde seria implantado o equipamento se 
declarou “revoltada” com a proposta e apresentou uma denúncia junto ao Ministério 
Público, o que resultou no embargo da obra. 

Figura 1: Croqui representativo das manifestações de Brasília em 2014. 

 

Fonte: elaborado por Luana Kallas (2016) in Caderno Técnico de Regulamentação e Implementação 
do Estudo de Impacto de Vizinhança (2017) 

Sobre esse ponto, é conveniente destacar duas questões. A primeira refere-se ao fato de 
que, quando o art. 37 do Estatuto da Cidade remete à “população residente na área e suas 
proximidades” faz referência à área integrante da vizinhança destinatária da proteção legal à 
qualidade de vida, instrumentalizada pelo estudo prévio de impacto de vizinhança. Essa 
população, no entanto, não se limita aos vizinhos residentes, inclui outras pessoas que, 
ainda que não sejam moradores, desenvolvem atividades localizadas nas proximidades do 
empreendimento ou da atividade. Trata-se da noção ampliada e flexível de vizinhança, 
abrangendo usuários permanentes ou temporários da localidade, como trabalhadores locais, 

                                                 
2 Expressão usada para descrever oposição a projetos polêmicos ou potencialmente prejudiciais ao entorno 
que, no Brasil, tem sido, por vezes, associada a interesses de segregação sócio-espacial. 
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frequentadores de escolas, entidades assistenciais e outras instituições ou entidades que 
usufruem das redes de infraestrutura, serviços e equipamentos instalados. 

A segunda questão é que a participação popular no EIV tem natureza consultiva - é elemento 
auxiliar ao processo decisório da administração pública, que detém a competência para 
emissão do licenciamento3 -, mas também tem eficácia vinculatória relativa4. Ou seja, se de 
um lado, seu resultado não vincula totalmente o Poder Público, por outro não poderá ser 
ignorado, de forma que a administração deverá fundamentar e explicitar os motivos pelos 
quais foi favorável ou desfavorável às questões levantadas pela sociedade.  

O desafio de mediação que se coloca nas mãos do poder público está em encontrar um 
ponto de equilíbrio entre as forças contraditórias colocadas, tarefa na qual o EIV é de grande 
valia como instrumento capaz de fornecer informações e parâmetros para construir soluções 
alternativas na forma de medidas preventivas, mitigadoras, potencializadoras ou 
compensatórias. 

A lógica compensatória deve promover o equilíbrio entre ônus e benefícios do 
empreendimento. A análise do EIV, no entanto, não pode configurar-se em expediente 
discriminatório ou servir de pretexto ao Poder Público ou a particulares para inviabilizar 
empreendimentos por razões alheias à ordem urbanística. Nesse ponto, da mesma forma 
que não cabe à análise viabilizar a aprovação de empreendimento em desacordo com a 
legislação municipal, esta também não pode ser utilizada para questionar a legalidade da 
implantação ou o direito de um empreendimento estar em um determinado lugar. 

Considerações Finais 

Reconhecer os conflitos em torno do uso e ocupação do solo como eixo estruturante da 
dinâmica urbana implica em construir arenas permanentes de discussão e pactuação de 
soluções constituindo práticas de democracia urbana que contribuem para ampliação do 
direito à cidade. O papel do poder público no jogo de forças que define a distribuição dos 
benefícios e prejuízos do desenvolvimento urbano vai além das prerrogativas de regulação e 
controle, na medida em que detém também o poder de autorizar administrativamente a 
materialização de intervenções no espaço capazes de alterar significativamente as relações 
econômicas e sociais entre os habitantes das cidades. O licenciamento urbanístico é o marco 
autorizativo público do qual depende a concretização das intenções de alteração do espaço 
urbano. Interferir nesse processo, a partir do compartilhamento do poder decisório com a 
sociedade, é ação estratégica para a democratização das cidades.   

                                                 
3 Tal intepretação segue o entendimento dado ao caráter da audiência pública para o licenciamento ambiental 
não possui “eficácia vinculatória absoluta”, ou seja, não obriga o Poder Público a atuar de acordo com o 
resultado do processo. Tal entendimento decorre do art. 5º da Resolução CONAMA n. 009/87, que define que 
“A ata da(s) audiência(s) pública(s) e seus anexos servirão de base, juntamente com o RIMA, para a análise e o 
parecer final do licenciador quanto à aprovação ou não do projeto”. 
4 Obrigam o Poder Público a motivar suficientemente a decisão que contrarie o resultado do processo. 
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Nessa lógica, o Estatuto da Cidade ofereceu instrumentos capazes de interferir em diversas 
etapas da produção de cidades: planejamento público, formação de preços da terra, 
produção de moradia, distribuição de infraestrutura e outros. O EIV, nesse rol, exerce papel 
estratégico por atuar exatamente sobre o ato de licenciar empreendimentos e atividades e, 
mesmo quando consideradas suas limitações – técnicas e políticas –, parece extremamente 
reducionista enxergar e, sobretudo, banalizar o instrumento como mera exigência 
burocrática, prática que ocorre com frequência. Embora a letra “P” que expressa a palavra 
“prévio” tenha sido retirada do histórico recente de regulamentação e implementação do 
instrumento, finalizamos reiterando a função primordial do EIV no sentido de antecipar e 
minimizar ex-ante consequências – positivas ou negativas – de empreendimentos e 
atividades de potencial impacto, estabelecendo a base para a análise do pedido de licença e 
aprovação do projeto. Portanto, buscando incidir em alterações otimizadoras e 
requalificadoras de projetos arquitetônicos e urbanísticos na perspectiva da democracia 
urbana. 
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