
ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA ‐ EIV E 
RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA ‐ RIV
CONCEITUAÇÃO



O QUE É O ESTUDO IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)?
Instrumento de gestão urbanística
Atua de maneira preventiva visando a harmonia entre os interesses 
privados e o interesse da coletividade
Funciona como ferramenta de apoio ao processo de licenciamento 
urbanístico, complementando o regramento de parcelamento, uso e 
ocupação do solo
 Estudo baseado no princípio da distribuição de ônus e benefícios da 
urbanização
Informa previamente à gestão municipal as repercussões da implantação de 
empreendimentos e/ou atividades geradoras de impacto de vizinhança
Oferece subsídios ao poder público para exigir o cumprimento de medidas 
atenuadoras, compensadoras e/ou mitigadoras



LEI FEDERAL N. 10.257/2001 – ESTATUTO DA CIDADE
“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. (...)”

Art. 38. A elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação de estudo prévio de impacto ambiental
(EIA), requeridas nos termos da legislação ambiental.



PROBLEMAS URBANOS QUE PODERIAM SER PREVIAMENTE 
AVALIADOS COM O EIV

Walt Disney Concert
Hall, em Los Angeles 

(2003).
Fonte: Ministério das 

Cidades.

Alagamento em Brasília (2014).
Fonte: Ministério das Cidades.

Desvalorização de 
apartamentos em 
São Paulo (2016).
Fonte: Ministério 
das Cidades.

Edifícios colados na rua Santa Efigênia, em São Paulo (2011).
Fonte: Ministério das Cidades.



O EIV COMO INSTRUMENTO URBANÍSTICO EM CAMPO GRANDE
Lei n. 94, de 6 de 
setembro de 2006
Plano Diretor

2006
• Enquadra 8 atividades como sujeitas ao Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV
• Define que a GDU é o documento que emite as diretrizes com base no EIV

Decreto n. 9.817, 
de 11 de janeiro de 

2007
2007

• Regulamenta a GUIV – Guia de Diretrizes Urbanísticas para empreendimentos geradores 
de Impacto de Vizinhança, com base na Lei Complementar n. 94/2006

• Define as análises necessárias para os Estudos de Impacto de Vizinhança, com base no 
que dispõe o Estatuto da Cidade

• Estabelece os procedimentos e responsabilidades do poder público e do empreendedor

Lei Complementar 
n. 74, de 6 de 

setembro de 2005 e 
suas alterações

2012 • Acrescenta e altera os enquadramentos das atividades sujeitas ao EIV
• Estabelece novos critérios de análise para o EIV

Lei Complementar 
n. 341, de 4 de 

dezembro de 2018 ‐
Plano Diretor de 
Desenvolvimento 

Urbano e 
Ambiental ‐ PDDUA

2018
• Estabelece novos elementos necessários para a análise
• Institui o Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV)
• Exige a realização de audiência pública para todos os processos de EIV/RIV, dando 

maior publicidade aos estudos



O EIV/RIV NO PDDUA
Art. 130. A construção, ampliação, instalação, modificação e operação de empreendimentos, atividades e
intervenções urbanísticas causadoras de impactos ambientais, culturais, urbanos e socioeconômicos de
vizinhança estarão sujeitas à avaliação do Estudo de Impacto de Vizinhança e seu respectivo Relatório de
Impacto de Vizinhança (EIV/RIV) por parte do órgão municipal competente, previamente à emissão das
licenças ou alvarás de construção, reforma ou funcionamento.

§ 1º Lei municipal específica definirá os empreendimentos, atividades e intervenções urbanísticas, públicos
ou privados, que deverão ser objeto de EIV/RIV durante o seu processo de licenciamento urbano e
ambiental.

§ 3º Estabelece os objetivos mínimos do EIV/RIV:

‐ definir medidas mitigadoras, compensatórias e intensificadoras dos impactos;

‐ democratizar o processo de licenciamento urbano e ambiental;

‐ orientar a realização de adaptações aos projetos;

‐ assegurar a utilização adequada e sustentável dos recursos;

‐ subsidiar processos de tomadas de decisão relativo ao licenciamento;

‐ contribuir para a garantia de boas condições de saúde e segurança da população;

‐ evitar mudanças irreversíveis e danos graves ao meio ambiente;



A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)

Dois conceitos fundamentais: impacto e vizinhança.
‐ Impacto: todo e qualquer empreendimento e/ou atividade gera impacto de naturezas
diversas: social, econômico, ambiental, urbanístico etc., e devem ser considerados os
impactos que afetam a qualidade de vida da população urbana gerando
incomodidade significativa.

‐ Vizinhança: o conjunto de pessoas, edificações e atividades compreendidas em uma
mesma base territorial que possam ser atingidas ou beneficiadas pelos efeitos de
empreendimentos. O conceito de vizinhança é flexível, uma vez que a sua
delimitação depende do empreendimento ou atividade em análise e do alcance do
impacto.



VIZINHANÇA        CONCEITO RELATIVO



TERMO DE REFERÊNCIA DO EIV

 Descrição do empreendimento, da 
atividade ou da intervenção urbana;

Análise dos impactos;

Medidas mitigadoras, 
compensatórias e intensificadoras.

Identificação e mapeamento da 
área de influência;

Fonte: Google (2020).Fonte: Ministério das Cidades (2017).Fonte: Google (2020).

Fonte: Google (2020).



 O RIV constitui‐se em documento
contendo o resumo do EIV em
linguagem acessível e transparente,
ilustrado por técnicas de
comunicação visual, constando os
aspectos positivos e negativos de
empreendimento, atividades e/ou
intervenções urbanísticas, bem
como todas as consequências
urbanísticas e ambientais de sua
implantação.

RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (RIV)



Empreendimentos, 
atividades, intervenções 

urbanas
Empreendedor PLANURB

CDU (Comissão de 
Diretrizes Urbanísticas)

Conclusão do 
processo

• atividades geradoras de 
tráfego intenso ou pesado;

• Área construída igual ou 
superior a 20.000m²;

• Vagas de estacionamento 
oferecidas igual ou superior 
a 400 unidades

• Empreendimento 
residencial com mais de 200 
unidades

• Empreendimentos ou 
atividades localizados na 
Zona de Expansão Urbana 
(ZEU)

• Já licenciados a partir do 
EIV, onde  a somatória da 
área construída das 
ampliações sequenciais 
atingirem 30%

• Operação Urbana 
Consorciada

1. Elaborar EIV/RIV

2. Propor medidas 
mitigadoras, 
compensatórias e/ou 
intensificadoras

3. Protocolar processo na 
PLANURB

1. Instrui o processo e elabora o 
Relatório Técnico;

2. Convoca a Audiência Pública;

3. Finaliza o Relatório Técnico 
com a análise das medidas 
mitigadoras, compensatórias 
e/ou intensificadoras 
propostas no EIV

1. Delibera acerca das 
diretrizes contidas no 
Relatório Técnico;

1. Emissão da Guia de 
Diretrizes;

2. Termo de 
Compromisso, que 
formaliza as obrigações 
decorrentes da análise 
do EIV/RIV



ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA ‐ EIV E 
RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA ‐ RIV

Email: dpu.planurb@gmail.com
Tel.: (67) 3314‐5164
www.campogrande.ms.gov.br/planurb

Arq. Allyson Freires Custódio da Silva
Eng. Maycon Lucas de Almeida Macêdo


