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O QUE É ESTUDO DE
IMPACTO DE VIZINHANÇA?

QUAL A IMPORTÂNCIA DO
EIV?



MEIO AMBIENTE ARTIFICIAL
• Conceito de meio ambiente da Lei 6838/81 (artigo 3º) : meio

ambiente é o “conjunto de condições, leis, influências e
interações de ordem física, química e biológica, que permite,
abriga e rege a vida em todas as suas formas

• Meio ambiente Artificial (FIORILLO): o meio ambiente artificial
é compreendido pelo espaço urbano construído, consistente no
conjunto de edificações (chamado de espaço urbano fechado), e
pelos equipamentos públicos (espaço urbano aberto). Dessa
forma, todo o espaço construído, bem como todos os espaços
habitáveis pela pessoa humana compõem o meio ambiente
artificial.



CIDADE
• É o centro dessa

regulamentação
jurídica

• As populações com o
crescimento
econômico tendem a
se aglomerar formam
do as cidades

• Desordenado



PROBLEMAS AMBIENTAIS URBANOS

POLUIÇÃO

EMISSÃO DE GASES

SANEAMENTO

LIXO



Situação atual das cidades

Crescimento urbano desordenado Poluição das águas

Trafégo intenso
Acesso à luz e ventilação



Mudança de paradigma 

VONTADE 
DO EMPREENDEDOR 

VISÃO COLETIVA DO 
EMPREENDIMENTO



Estudo de Impacto de 
Vizinhança

• Tutela dos interesses da coletividade 
• Definição de impactos positivos e 

negativos
• Objetivo garantir o bem-estar 

• Caráter preventivo
• Atribui segurança jurídica 

• Democratiza a decisão



Itens a serem comtemplados no EIV

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.



ADENSAMENTO POPULACIONAL



EQUIPAMENTOS 
URBANOS E 
COMUNITÁRIOS



USO E OCUPAÇÃO DO SOLO



VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA



TRÁFEGO  E DEMANDA POR 
TRANSPORTE PÚBLICO 



VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO



PAISAGEM E 
PATRIMÔNIO 
NATURAL E 
CULTURAL  

Lapa/PR

Teresópolis/RJ



EIV deve conter:

a)As características detalhadas do
empreendimento;

b)Análise da área de influência;
c) Identificar os impactos;
d) Identificar as medidas de prevenção,

mitigação ou compensação desses
impactos;



Sustentabilidade – direito ao futuro

• Elemento multidimensional que exige mudanças, 
um dos aspectos é justamente a aplicação do 
Estatuto da Cidade para atingirmos as cidades 
sustentáveis. 

Exigência do EIV:  para 
atingir o direito fundamental 

ao meio ambiente equilibrado 
no meio urbano é 

indispensável a realização do 
EIV



O EXEMPLO DE CURITIBA 

Decreto 702/07 - LICENCIAMENTO DAS ESTAÇÕES DE 
TELECOMUNICAÇÕES NO MUNICÍPIO DE CURITIBA

- Novo Plano Diretor exige medidas mitigatórias e 
compensatórias para empreendimentos com impacto na 
vizinhança

- Exigido para operação urbana consorciada
- Artigo 177 – Lei Municipal Especifica – regulamento
- Artigo 178 – requisitos mínimos 
- EIV não dispensa EIA
- PL Zoneamento – EIV completo, simplificado e RAP



Conclusões
• A) a existência de uma crise ambiental impõe uma postura

mais incisiva em relação a proteção ambiental e urbanística;

• B) a Constituição de 1988 consagra como fundamental o
direito ao meio ambiente equilibrado, direito às cidades
sustentáveis e, não menos importante, à dignidade humana;

• C) o Estatuto da Cidade institui o Estudo de Impacto de
Vizinhança- EIV como instrumento para o planejamento urbano
e proteção do meio ambiente urbano;

• D) o EIV, por possuir objetivos amplos, possibilita não só a
garantia de bem-estar para a presente geração como para as
futuras, consistindo em instrumento que efetiva o direito ao
futuro.

• E) Os arquitetos e urbanistas são essenciais para executar e
compreender as necessidades dos projetos visando a
sustentabilidade
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