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RESUMO 

 
 

OS ESTUDOS DE IMPACTO E SEUS REFLEXOS NA CONSTRUÇÃO E 
EXECUÇÃO DOS PLANOS DIRETORES 

 
 

MIRANDA, Robinson Nicácio de 
DERANI, Cristiane (O) 

 
 
 
 
 
 
 

O reconhecimento do meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito 

fundamental a ser protegido para as presentes e futuras gerações, implica em sua 

configuração coletiva e, por essa razão, importa reconhecer mecanismos que auxiliem o 

Poder Público na tomada de decisões que afetem diretamente as pessoas. Com isso, o 

que se procurou desenvolver nesta dissertação vai ao encontro a apresentação de dois 

instrumentos de política nacional do meio ambiente como propulsores para a construção 

de modelos jurídicos para o futuro das cidades, pois é nelas em que acontecem os 

conflitos ambientais. Deste modo, a apreciação dos estudos de impacto ambiental e 

estudos de impacto de vizinhança como instrumental apto à transformação da realidade 

local, implica em nota-los não só como parte integrante do processo de licenciamento 

ambiental, mas também, e principalmente, como estudos protagonistas para a 

elaboração direta de planos, vale dizer, mais especificamente, o plano diretor que terá 

como fim último o modo de organização dos espaços habitáveis. 

 

 

 

Palavras-chave: Estudo de Impacto Ambiental; Estudo de Impacto de Vizinhança; 

Política Pública; Município; Sustentabilidade. 

 
 
 



  
 

ABSTRACT 
 
 

THE IMPACT STUDIES AND THEIR REFLECTIONS IN THE CONSTRUCTION 
AND IMPLEMENTATION OF MUNICIPAL PLANNING  

 
MIRANDA, Robinson Nicácio de 

DERANI, Cristiane (O) 
 
 
 
 

The recognition of ecologically balanced environment as a fundamental right to be 

protected for present and future generations, implies its collective configuration, 

therefore, it is important to recognize the mechanisms that assist local Government in 

making decisions that directly affect people. Thus, what is sought to develop in this 

dissertation at meeting the introduction of two instruments of national politics for the 

environment as a lever to build legal models for the future of the cities, because in them 

occur in the environmental conflicts. Thus, the assessment of the studies for 

environmental impact and for the impact of the neighborhood as an instrument suitable 

for processing local reality, implies notice them not only as part of the licensing 

process, but also, and mainly, as protagonist studies for direct elaboration of the plans, 

that is, more specifically, the master plan that will have as an ultimate purpose the way 

of organizing the living spaces. 

 

Keywords: Environmental Impact Assessment, Impact of neighborhood Assessment; 

Public Policy; Municipality; Sustainability 
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INTRODUÇÃO  
 

 

O conceito e o papel do Estado vinculado à matriz liberal clássica, 

fundamentada nos ideais da Revolução Francesa, não responde com eficiência aos 

novos desafios que são colocados frente a uma atual sociedade cada vez mais complexa, 

mais plural. 

  

Os novos modelos de atuação estatal reclamam uma solução não só 

inovadora, mas objetiva e eficiente em relação aos conflitos o que implica em uma 

concepção de uma estrutura estatal diferenciada. 

 

Com a globalização não se apagaram as desigualdades e as contradições 

que constituem uma parte do tecido da vida social. Ao contrário, desenvolvem-se umas 

e outras, recriando-se em outros níveis, com novos ingredientes. As mesmas condições 

que alimentam a interdependência e a integração alimentam as desigualdades e 

contradições, em âmbito tribal, regional, nacional, continental e global”.1 

 

No dizer de Alexandre Ratner Rochman2, a discussão cultural da 

globalização está impregnada de relações dialéticas. Assim, o indivíduo e a sociedade 

são agora colocados frente a um novo plano de relacionamento. 

 

O espaço geográfico e a percepção da política ganham novos contornos. 

Não é razoável limitar o processo de globalização ao aspecto econômico, pois dele 

decorre um processo dialético, produto das mudanças políticas, tecnológicas e 

culturais3. Sua conseqüência destaca Alcindo Gonçalves, é a mudança do papel do 

Estado, “não sua extinção, mas certamente sua reconfiguração”.4 

 

                                                 
1 IANNI, Octávio. A sociedade global, p. 125. 
2 Globalização: uma introdução, p. 62. 
3 PIERIK, Roland. Globalization and Global Governance, p. 454. 
4 O conceito de governança. XIV Encontro do Conpedi, 2005. 



  
 

Trata-se da rearticulação do papel dos Estados. O cenário de 

preocupações com o compartilhamento de interesses conduz à criação de mecanismos 

jurídicos e extra-jurídicos participativos que respondam eficazmente aos conflitos. 

 

O conceito de governança “como a totalidade das diversas maneiras 

pelas quais os indivíduos e instituições, públicas e privadas, administram seus 

problemas comuns”5 , aponta sua relevância.  

 

Os instrumentos técnicos de política ambiental, nos quais aqui se 

revelam os estudos ambientais, seus impactos, sua publicidade e as formas de 

participação popular que serão apresentados neste estudo, informam o desenho que ora 

se justifica para o enquadramento de tais estudos como significativos para a construção 

de políticas públicas sustentáveis no âmbito municipal, notadamente no que diz respeito 

ao estabelecimento das linhas orientadoras dos planos diretores e sua execução na real 

em se tratando de ordenação do espaço habitável,  haja vista que  a capacidade 

governativa é avaliada “não apenas pelos resultados das políticas governamentais, mas 

também por meio da forma pela qual o governo exerce seu poder”6. 

 

A construção de uma agenda global ambiental, estruturada a partir da 

dinâmica participativa justifica a aplicação do Princípio 10 da Declaração do Rio e 

serve como passo importante na afirmação da democracia. 

 

O reconhecimento do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado como direito fundamental de terceira geração7 tem razão na dimensão 

coletiva da questão ambiental. 

 

O interesse ambiental como bem de uso comum do povo, consagrado no 

artigo 225 da Constituição Federal de 1988, revela, na acepção de Renato Alessi, o 

interesse público primário voltado ao bem-geral. 

                                                 
5 Um novo mundo. Comissão sobre Governança Global. Nossa Comunidade Global – Relatório da 

Comissão sobre Governança Global.  
6 Alcindo Gonçalves. O conceito de governança. XIV Encontro do Conpedi, 2005. 

 
7 STF, 1º T, RExt. 134.297-SP, rel. Min. Celso de Mello, j. 13-6-1995 – DJ de 22-9-1995. 



  
 

 

Em seu Sistema istituzionale del diritto amnistrativo italiano, entendeu 

oportuna a distinção entre dois aspectos do que vem a ser concebido como interesse 

público; o primário que é voltado para o bem geral e o secundário que se revela no 

modo pelo qual os órgãos da administração pública percebem o interesse público8. 

 

A compreensão do ambiente como a interação do conjunto de elementos 

naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em 

todas as suas formas9, implica em reconhecer um ponto de partida para a reflexão: qual 

o papel do direito na construção da cidade, na construção e percepção do espaço 

coletivo? Os instrumentos técnicos disponíveis como parte integrante da política 

ambiental, sejam abrangentes (EIA/RIMA) ou específicos (EIV/RIVI) são realmente 

eficazes na condução, execução e revisão do planejamento municipal? 

 

Tutelar o meio ambiente é um imperativo a partir do momento em que 

sua degradação passa a ser uma ameaça ao bem-estar humano. Importa em uma nova 

orientação da ciência jurídica a partir de uma perspectiva multidimensional visto que o 

Direito deve buscar referencial em outros campos do conhecimento. 

   

Como a qualidade do ambiente influencia na qualidade de vida10 é 

plausível considera-lo como um patrimônio11, cuja defesa é um imperativo ao Poder 

                                                 
8 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo, p. 49. 
9 Definição apresentada por SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 

 
10 SILVA, José Afonso da.  Direito ambiental constitucional, p. 24. 

 
11 Patrimônio entendido não como direito de propriedade. Quando a Constituição de 1988 faz menção a 

macrorregiões que contemplam alguns dos grandes biomas brasileiros e lhes confere o status de 

patrimônio nacional e não o faz em razão do instituto da propriedade privada e sim em razão de sua 

importância ecológica a fim de que seja possível proporcionar a sadia qualidade de vida sob um prisma 

transindividual. Neste sentido, foi a decisão do Recurso Extraordinário de relatoria do Ministro Celso de 

Mello (RE 134.297-8/SP). 



  
 

Público com o fim de que seja possível assegurar qualidade de vida, ou seja, implica 

dizer em bem-estar que proporcione pleno desenvolvimento ao ser humano12. 

  

Muito embora também seja apresentado como um direito individual, o 

direito de fruição ao ambiente ecologicamente equilibrado não advém de nenhuma 

prerrogativa privada, afirma Cristiane Derani. Desta forma, “não é possível, em nome 

deste direito, apropriar-se individualmente de parcelas do meio ambiente para consumo 

privado, pois o caráter jurídico que ressalta a idéia de ‘meio ambiente ecologicamente 

equilibrado’ é informado pela noção de bem de uso comum do povo, assim, a realização 

individual deste direito fundamental está intimamente ligada à sua realização social”.13 

 

Discorrer sobre o meio ambiente ecologicamente equilibrado é debruçar 

o estudo sobre uma extensão do direito à vida, sob o enfoque da própria existência física 

e saúde dos seres humanos, ou sob o aspecto da dignidade dessa existência14. 

 

Destaca ainda Santiago Anglada Gotor que a configuração do novo 

direito à vida há de se incluir além das condições ambientais que lhe garantam esse 

suporte o ordenamento jurídico cuja tarefa será a de tutela de interesses e a apresentação 

de uma resposta coerente e eficaz a essa nova realidade social.15  

 

Com efeito, o texto constitucional vigente chama a atenção para os 

valores e registra como fundamento da federação a dignidade da pessoa humana16 

                                                 
12 Este pleno desenvolvimento aponta para a análise da construção do princípio da dignidade da pessoa 

humana como fundamento do Estado Democrático de Direito. Nas palavras de Paulo Bonavides, a 

dignidade da pessoa humana deixou a muito tempo de ser uma expressão meramente conceitual para 

transformar-se em princípio do mais elevado grau como próprio fundamento do Estado ao lado de outras 

bases de importância notável como os princípios da soberania e da cidadania (cf. Prefácio da obra: 

SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal 

de 1988).  

 
13 Neste sentido, DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico, p. 256. 

 
14 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Direitos humanos e meio ambiente: paralelos dos 

sistemas de proteção internacional. Porto Alegre: Fabris, 1993.  
15 Apud  SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional, p. 58. 
 



  
 

afinando-se com o objetivo estabelecido no artigo 225, qual seja, a manutenção do 

equilíbrio ecológico para a qualidade de vida das presentes e futuras gerações (“Todos 

têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 

e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defende-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”). 

 

Este tema, destaca Maria Paula Dallari Bucci17, conecta-se ao processo 

de afirmação dos direitos humanos na medida em que haja uma ampliação do conceito 

de dignidade humana. 

 

O artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos já prescreve 

que todos nascem livres e iguais em dignidade e direitos e, por serem dotados de razão e 

consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade e, neste 

caminhar, pontua Luis Roberto Barroso que “a dignidade da pessoa humana identifica 

um espaço de integridade moral a ser assegurado a todas as pessoas por sua só 

existência no mundo. É um respeito à criação, independente da crença que se professe 

quanto à sua origem. A dignidade da pessoa humana relaciona-se tanto com a liberdade 

e valores do espírito como com as condições materiais de subsistência”18. 

 

Jorge Miranda menciona que a Constituição “confere uma unidade de 

sentido, de valor e de concordância prática ao sistema dos direitos fundamentais, e ao 

repousar na dignidade da pessoa humana a justifica como fundamento e fim da 

sociedade e do Estado”19. 

 

Conseqüência: reforça uma análise não só da dignidade da pessoa, 

individualmente considerada, mas também na extensão deste conceito para que seja 

albergado o aspecto ser humano, o que provoca a reflexão sobre a solidariedade 

intergeracional. 

                                                                                                                                               
16 Constituição Federal de 1988, artigo 1º, inciso III. 
 
17 A Comissão Bruntland e o conceito de desenvolvimento sustentável no processo histórico de afirmação 
dos direitos humanos, In: Direito ambiental internacional,  p. 50. 
 
18 Prefácio do livro de BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais – o 
princípio da dignidade da pessoa humana, p. 5 
 
19 Manual de direito constitucional, p. 166. 



  
 

 

O tratamento do tema direciona a atenção para a construção e afirmação 

do sustentável, razão pela qual este estudo compreende os Municípios como 

protagonistas da questão ambiental na medida em que os conflitos são locais e a eles 

cabe a execução da política urbana como forma de ordenação do espaço habitável. 

 

Os Municípios, executores da política urbana, têm a disposição, 

conforme exigência constitucional (CF, artigo 182) os planos diretores que uma vez 

elaborados contemplam, dentre outros instrumentos,  alguns próprios que reduzem o 

alcance da propriedade privada a fim de condicioná-la ao bem-estar coletivo uma vez 

que a ordenação do espaço, afirma Le Corbusier, deve abrigar o desenvolvimento da 

vida material, sentimental e espiritual em todas suas manifestações individuais e 

coletivas20.  

 

Transformações sociais, econômicas, políticas, culturais, decorrem da 

dinâmica social, e o direito deve acompanhá-las. O espaço geográfico ganha um novo 

contorno e por essa razão deve ser redefinido. 

 

                                                 
20 “El urbanismo es la ordenación de los lugares y de los locales diversos que deben abrigar el desarrollo 

de la vida material, sentimental y espiritual en todas sus manifestaciones, individuales o colectivas. 

Abarca tanto los aglomeraciones urbanas como los agrupamientos rurales. El urbanismo ya no puede estar 

sometido exclusivamente a las regras de un esteticismo gratuito. Es, por sua esencia mesma, de ordem 

funcional hás tres funciones funciones fundamentales para cuya realización debe velar el rbanismo son: 

1a, abitar, 2a, trabajar, 3a, recrearse, seus objetos son: a) la ocupación del suelo; b) la organización de la 

circulación; c) la legislación. Las tres funciones fundamentales arriba indicadas no se vem favorecidas por 

el estado actual de las aglomeraciones. Deben ser calculadas de nuevo las relaciones entre los diversos 

lugares dedicados a ellas, de modo que se determine una justa proporción entre los volúmenes edificados 

y los spacios libres. Se debe reconsiderar el problema de la circulación del suelo, fruto de las divisiones, 

de las ventas y de la speculación, debe ser sustituída por una economia básica de reagrupamiento capaz de 

responder a las necessidades presentes, garantirzará a los proprietarios y a la comunidades presentes, 

garantirzará a los proprietarios y a la comunidade el reparto equitativo de las plusvalías que resulten de 

los trabajos de interés común.” (LE CORBUSIER. Princípios de Urbanismo. La Carta de Atenas. 

Barcelona: Editora Ariel, 1975.) 

 

 



  
 

Nesta trilha prescreve o artigo 2º da Lei n. 6.938/81 que instituiu a 

Política Nacional do Meio Ambiente que a Política Nacional tem por objetivo “a 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia á vida, visando 

assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da 

segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana”. 

 

A ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico é 

essencial, pois o meio ambiente é considerado patrimônio de uso coletivo. Assim, 

preservar, melhorar e recuperar a qualidade ambiental é tarefa afeta ao planejamento e 

fiscalização dos recursos ambientais. 

 

Destacando a importância do planejamento no que se refere ao uso dos 

recursos ambientais disponíveis e os reflexos, sejam eles positivos ou negativos desta 

utilização, a Lei n. 6.938/81 nomeia a avaliação de impacto ambiental como uma 

importante ferramenta de gestão ambiental, notadamente no que toca a atuação do Poder 

Público Municipal na formulação de políticas de organização de seu território. 

 

A avaliação de impacto ambiental como instrumento de política 

ambiental encontra sua justifica na necessidade de planejamento e conseqüente 

encaminhamento da gestão municipal a partir da elaboração de planos de ação e direção 

na medida em que tal avaliação fornece condições para que os Municípios, em razão das 

atribuições constitucionais que justificam o interesse local e por assim situar-se no lócus 

de impactos e conflitos ambientais, tenham condições de ordenar adequadamente, ou na 

melhor medida possível,  seu território, equacionando crescimento econômico e 

proteção ambiental. 

 

A estratégia de prevenção da avaliação de impacto ambiental, destaca 

Cristiane Derani, aponta para um instrumento de política do meio ambiente que cria 

uma nova política21. 

 

Nas palavras de Helita Barreira Custódio22, a avaliação de impacto 

ambiental é um instrumento de auxílio à decisão e, por conta disso, corroborando o 

                                                 
21 Direito ambiental econômico, p. 157. 



  
 

pensamento da doutrina estrangeira “um meio de informação, participação e 

sensibilização”23 tendo em vista seu efeito pedagógico. 

 

Sua publicidade é o que permite sua discussão e, por via de 

conseqüência, seu controle (popular, administrativo ou jurisdicional). Neste sentido, 

afirma Cristiane Derani que “a avaliação tanto mais contribuirá para a realização de um 

desenvolvimento sustentável quanto melhor for a representatividade de seus 

partícipes”24. 

 

Disso resulta que as avaliações de impacto podem pré-determinar uma 

ação futura do Poder Público tendo em vista a ordenação da vida coletiva25.  O 

planejamento é em si um instrumento técnico orientado para a transformação da 

realidade26. Não se trata de um processo que depende da livre manifestação da vontade 

de um governante, pois se assim o fosse, estar-se-ia diante de um planejamento 

meramente indicativo, portanto, não necessariamente vinculante. 

 

O reconhecimento da força jurídica dos planejamentos reside em uma 

imposição constitucional tal como a prevista no artigo 174 do texto em vigor, pois o 

como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado fiscaliza, 

incentiva e planeja, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o 

setor privado. 

 

Segundo Eros Roberto Grau27, o planejamento torna-se um instrumento 

jurídico vinculante uma vez que o administrador tem o dever de executar sua função 

                                                                                                                                               
 
22 Direito ambiental e questões jurídicas relevantes, p. 726. 

 
23 Apud CUSTÓDIO,  Helita Barreira. Direito ambiental e questões jurídicas relevantes. 2006. 
24 Direito ambiental econômico, p. 138. 

 
25 SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro, p. 89, nota 1. 

 
26 Idem, p. 89. 

 
27 Planejamento econômico e regra jurídica.  



  
 

para que então seja possível realizar mudanças imprescindíveis no que toca ao 

desenvolvimento econômico e social. 

 

Alexandre Kiss28 destaca que o princípio do desenvolvimento sustentável 

passa pela necessidade de proteger o meio ambiente integrando-o no processo de 

desenvolvimento econômico. Dois pontos que devem ser pensados simultaneamente 

tendo em vista o compartilhamento de um interesse comum29. 

 

Por conta disso, o primeiro passo para a efetivação do direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado fundado na solidariedade 

intergeracional é buscar seu conteúdo mínimo para o caminhar da sustentabilidade a 

partir do momento em que os estudos de impacto (ambiental e de vizinhança) 

funcionem como condutores das decisões do poder público, pois desenvolver é 

condição básica para a promoção da justiça social. 

 

As concepções de desenvolvimento e crescimento são distintas como 

aponta Ignacy Sachs30. O desenvolvimento vai além da mera riqueza material. Afirma 

citado autor que o crescimento é uma condição necessária mas de forma alguma 

suficiente para alcançar a meta de uma vida melhor, mas feliz e mais completa a todos. 

 

Ao tratar do que chama de cinco pilares do desenvolvimento sustentável 

justifica a contemplação dos aspectos social, ambiental, territorial (distribuição espacial 

dos recursos), econômico e político. 

 

É possível então afirmar com Amartya Sen31 que o desenvolvimento 

somente pode ser alcançado a partir de um processo de expansão das liberdades 

democráticas. Ou seja, quanto maior a informação, maior será participação no processo 

decisório, maior será a afirmação democrática e melhor será a orientação e 

                                                 
 
28 Droit international de l’environment.Paris:Pedone, 1989, p. 38. 

 
29 Neste sentido, CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Direitos humanos e meio ambiente: 
paralelo dos sistemas de proteção internacional, p.165. 
 
30 Desenvolvimento sustentável, sustentado. 
 
31 Desenvolvimento como liberdade, p. 52. 



  
 

implementação das ações estatais que visem a compartilhar e a corresponder às 

expectativas comuns. 

 

Assim, por exemplo, da mesma forma que as bases principiológicas do 

poluidor-pagador e da precaução orientam ou devem orientar ações, afastando o perigo 

de degradação ambiental e garantindo a segurança das presentes e das gerações 

vindouras, a avaliação de impacto desempenhará o mesmo papel uma vez que 

possibilita a previsão do conflito ambiental e sua solução razoável a partir do 

planejamento por parte do Poder Público, em especial o municipal. 

 

A presente dissertação encontra-se dividida em três partes, a saber: 

 

No primeiro capítulo levou em consideração, especificamente, o estudo 

de impacto ambiental como espécie de avaliação de impacto ambiental. 

 

Tais estudos, normatizados na Resolução CONAMA n.º 01/86, apontam 

para uma breve reflexão acerca da noção de impacto significativo, pois desta análise 

torna-se possível identificar hipóteses em que, por força constitucional e 

infraconstitucional, são exigidos estudos técnicos mais aprofundados. 

 

Passando por um breve relato histórico da identificação primeira dos 

estudos a partir do National Environmental Policy Act, de 1969 para então se aproximar 

do enquadramento legal internacional e nacional deste instrumento, a descrição do 

conteúdo do tema ainda teve a pretensão de explorar um pouco da dinâmica dos estudos 

de impacto ambiental como condições de procedibilidade dos licenciamentos 

ambientais. 

 

A segunda parte do estudo trouxe à reflexão um outro instrumento de 

política ambiental, cujo enquadramento se perfaz unicamente no âmbito municipal: o 

estudo de impacto de vizinhança. 

 

Daí o fato de se tratar de um instrumento com amplitude a menor, pois 

circunscrito a área do Município, mas não menos importante. Informa-se também como 

uma espécie de avaliação de impacto e por essa razão veio a ser disciplinado como um 



  
 

instrumento de intervenção urbanística previsto no Estatuto da Cidade (Lei n.º 

10.257/01). 

 

A partir do momento em que as cidades tornam-se tema central dos 

conflitos ambientais, pois a execução da política urbana é tarefa do Município, a 

modelação do primeiro e segundo capítulos justifica a percepção dos estudos de 

impacto,  ambiental e de vizinhança, cada um em sua respectiva abrangência, como 

instrumentos técnicos aptos a construir políticas públicas.  Políticas estas que adquirem 

contorno jurídico a partir do momento em que o enfrentamento de interesses 

econômicos, sociais e ambientais passam a ser traduzidos para a lei, e não devem 

constituir apenas um norte a ser seguido mas também um dever a ser executado na 

busca pela operacionalização dos direitos fundamentais. 



  
 

 

 

1. O ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL COMO ESPÉCIE DA AV ALIAÇÃO 

DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

 

 

1.1. IMPACTO AMBIENTAL E ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTA L. 

 

 

A ação humana sobre o meio ambiente implica em sua modificação, isto 

é, produz impacto. Jacques Demajorovic32 acresce em seus comentários que na medida 

em que aumenta o potencial humano, o que decorre de sua capacidade de gerar 

conhecimento, mais incerto é o futuro, ou seja, o agravamento dos problemas 

ambientais está ligado às escolhas e à capacidade de enfrentamento destas escolhas. 

 

Destaca Natascha Trennpohl33 que a compreensão dos riscos que 

envolvem as questões ambientais é relevante para a implementação de qualquer 

programa de gestão. Deste modo, necessária é a análise do risco de empreendimentos e 

atividades que causem impacto ambiental bem como o cálculo de conseqüências para a 

sociedade presente e futura.  

 

Fazendo sua escolha, o legislador infraconstitucional estabeleceu no 

inciso III do artigo 9º da Lei n. 6.938/81, a avaliação de impactos ambientais como um 

dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. 

 

Iara Verocai Dias Moreira define a avaliação de impacto ambiental:  

 

“um instrumento de política ambiental, formado por um conjunto 

de procedimentos capaz de assegurar, desde o início do processo, 

que se faça um exame sistemático dos impactos ambientais de uma 

                                                 
32 Sociedade de risco e responsabilidade socioambiental: perspectivas para a educação corporativa, 

2003. 
33 Seguro ambiental, 19. 



  
 

ação proposta (projeto, programa, plano ou política) e de suas 

alternativas, e que os resultados sejam apresentados de forma 

adequada ao público e aos responsáveis pela tomada de decisão, e 

por ele considerados. Além disso, os procedimentos devem garantir 

a adoção das medidas de proteção do meio ambiente determinadas, 

no caso de decisão sobre a implantação do projeto”34 

 

Por essa razão, uma avaliação de impacto, sob uma perspectiva ampla, 

tem por finalidade analisar o grau de alteração no meio e é, segundo Cristiane Derani, 

“responsável por estratégias preventivas e antecipadoras da política ambiental”35. 

 

É sem dúvida um importante instrumento de planejamento e controle que 

decorre do princípio da consideração da variável ambiental na tomada de decisões36. 

 

Traduz-se em na aplicação de princípio da ordem econômica (CF, 170, 

inciso VI) que estabelece a ponte de ligação entre a ordem econômica e a defesa do 

meio ambiente. 

 

Maria Luiza Machado Granziera destaca que a avaliação de impacto 

ambiental ainda que estabelecida em lei como um instrumento de política tem maior 

alcance, pois representa a necessidade de análise prévia dos impactos de quaisquer 

atividades humanas passíveis de causar danos ao meio ambiente e, a partir daí, buscam-

se soluções para garantir a não-ocorrência de danos ao meio ambiente.37 

 

Neste passo, a avaliação de impactos ambientais envolve qualquer tipo 

de estudo ambiental que tenha como finalidade a análise de situações que gerem 

repercussão ambiental (maior ou menor) e, por essa razão, serão considerados 

instrumentos de política ambiental com a finalidade última de garantir a harmonização 

entre a ordem econômica e a defesa do ambiente. 

                                                 
34 MOREIRA, Iara Vorocai Dias. Vocabulário básico de meio ambiente. Rio de Janeiro: Fundação 

Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA), 1990, p. 33. 
35 Direito ambiental econômico, p. 157. 
36 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco, p. 354. 
37 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito ambiental. p. 281. 



  
 

 

Assim, de acordo com o inciso III do artigo 1º da Resolução n.º 237, de 

19 de dezembro de 1997,  “estudos ambientais são todos e quaisquer estudos relativos 

aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de 

uma atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para a análise da licença 

requerida, tais como: relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, 

relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de 

recuperação de área degradada e análise preliminar de risco.” 

 

Com a finalidade de afastamento, ou pelo menos, a minimização da 

ocorrência de efeitos indesejáveis ao meio ambiente e ao ser humano, o Direito 

Ambiental brasileiro estabeleceu, dentre os instrumentos da Política Nacional do Meio 

Ambiente (Lei n.º 6.938/81), mecanismos que possibilitam uma gestão dos riscos 

ambientais. 

 

Importa reconhecer, no momento, os estudos ambientais que decorrem 

de atividades e empreendimentos que geram significativo impacto sobre o meio 

ambiente, tal como a descrição pormenorizada, mas não exaustiva, do artigo 2º da 

Resolução CONAMA n.º 01/86 que trata da exigência dos estudos de impacto 

ambiental. 

 

Assim, avaliação de impacto ambiental e estudo de impacto ambiental 

não se confundem. O segundo é uma das espécies do primeiro. 

 

Os impactos significativos a serem diagnosticados nos estudos prévios 

alcançam tanto àqueles cujo perigo é concreto (previsível) quanto àqueles cujo perigo é 

abstrato (imprevisível cientificamente). 

 

Daí a razão para a análise técnica pormenorizada de fatos que envolvem 

modificação do meio ambiente. 

 

O estudo aparece como uma instrumentalização da política nacional do 

meio ambiente com o escopo de servir de orientador para a tomada de decisões acerca 

das transformações que estão para ocorrer de fato ou que podem vir a ocorrer. Eis a 



  
 

razão dos estudos trabalharem a favor da apresentação e compreensão técnica de tudo o 

que se conecta ao ambiente para que seja possível estabelecer diagnósticos mais 

próximos à realidade a fim de moldar uma estrutura social afinada aos propósitos 

constitucionais. 

 

A Resolução CONAMA n. 01/86 em seu artigo 1º define impacto 

ambiental como “qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 

meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante de 

atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem a saúde, a segurança, o bem-

estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e 

sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais”. 

 

Por sua vez, o artigo 2º da mesma Resolução faz referência a necessidade 

de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental a ser 

apresentado em licenciamentos de atividades modificadoras do ambiente. 

 

Como forma de não vulgarizar as hipóteses contemplativas dos estudos 

de impacto ambiental, determinou o legislador constituinte de 1988 que o estudo prévio 

de impacto ambiental somente é exigido para a instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação ambiental (CF, artigo 225, §1º, 

inciso IV). 

 

Deste modo, a obrigatoriedade dos estudos de impacto não poderá 

limitar-se a uma simples indicação legal do que venha a ser impacto ambiental, posto 

que é necessária uma análise atenta dos órgãos ambientais competentes no que toca a 

concessão das licenças ambientais a fim de que seja feita uma real verificação do que 

vem a ser significativo impacto ambiental. Apenas um rol exemplificativo de hipóteses 

previstas no artigo 2º da Resolução não torna a apreciação do tema suficiente. 

 

É evidente que a ausência de definição precisa do que venha a ser 

“significativo impacto” comporta discussão na medida em que o conteúdo da disposição 

final do caput do artigo 2º da Resolução CONAMA n.º 01/86 é aberto para albergar as 

hipóteses não contempladas pela mesmo dispositivo e que ficarão sob a análise e 

discricionariedade do órgão ambiental. 



  
 

 

Impacto significativo é o impacto expressivo. A noção de impacto 

explicada pela Física remete à idéia de choque, de um corpo em movimento contra 

outro em repouso. Isto é, um sentido contrário, uma oposição. 

 

O corpo em movimento é a atividade econômica, imprescindível para a 

operação prática dos objetivos fundamentais da República, estatuídos no artigo 3º da 

Constituição vigente. O corpo em repouso que sofrerá o impacto é o meio ambiente. 

 

Então, no que consiste o estudo de impacto ambiental? 

 

Segundo Antônio F. G. Beltrão, o estudo de impacto ambiental por si só 

não protege o meio ambiente, pois o procedimento não impõe nenhum comando sobre 

preservação ambiental ou controle da poluição. Trata-se não de uma norma ambiental 

substantiva, mas procedimental. Assim, o Estudo de Impacto Ambiental consiste em um 

procedimento pragmático que objetiva tornar acessível ao agente decisório todas as 

informações relevantes sobre os potenciais impactos que o projeto proposto poderá 

ocasionar. A decisão governamental há de ser racional, realizada de acordo com as 

provas e informações científicas colhidas pelo EIA.38 

 

Trata-se de um meio de atuação preventiva39 que visa levantar questões e 

apontar soluções em relação aos danos ambientais já existentes bem como os potenciais 

ou iminentes. 

 

Para Édis Milaré e Antônio Herman Vasconcelos Benjamin, o objetivo 

preventivo final do EIA é alcançado de duas formas: 

 

Em primeiro lugar, ao obrigar-se o administrador, em seu processo 

decisório, a considerar os valores ambientais. Em segundo lugar, ao propiciar-se ao 

público e a certos órgãos de representação de interesses supraindividuais – através de 

                                                 
38 Curso de direito ambiental, p. 26. 
39SILVA,  José Afonso da. Direito ambiental constitucional, p. 289. 



  
 

divulgação de seu conteúdo e facilidade de intervenção – instrumental hábil de controle 

dos atos da Administração Pública com repercussão ambiental”40. 

 

Qualifica-se não só por seu aspecto técnico-científico, como também 

pelo seu efeito jurídico. É neste sentido que afirma Helita Barreira Custódio que a 

avaliação de impacto ambiental é “um instrumento de auxílio para a decisão.”41, pois o 

empreendedor, nas palavras de Luis Felipe Colaço Antunes42, “é chamado a abandonar 

a lógica absoluta da exploração e apropriação e a introduzir na técnica planificadora, e 

antes ainda na sua própria cultura, o valor ambiental”. 

 

Sendo assim, conforme apontado por Ana Lucia Ancora e Luís Octávio 

da Silva 43, o conceito de impacto deverá superar as preocupações de natureza 

puramente ecológica a fim de considerar o todo, o conjunto de componentes naturais, 

sociais e econômicos. 

 

 

1.2. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL: ANTECEDENTE HISTÓ RICO E 

REGRAS INTERNACIONAIS. 

 

 

 

De acordo com a International Association for Impact Assessment 

(IAIA), a avaliação de impacto ambiental é definida como " um processo de 

identificação, previsão, avaliação e mitigação dos efeitos biofísicos, sociais, e outros 

relevantes aspectos relativos a  projetos em desenvolvimento que auxilia na tomada de 

decisões".44 

 

                                                 
40 Estudo prévio de impacto ambiental: teoria, prática e legislação, p. 80. 
41 Direito ambiental e questões jurídicas relevantes, p. 726. 
42 O procedimento administrativo de avaliação do impacto ambiental – para uma tutela preventiva do 

meio ambiente, p. 27. 
43 Estudo de impacto: perspectivas de aplicação a nível municipal, p. 54. 
44 <Disponível em: http://www.iaia.org, acesso em 08 de dezembro de 2008. 



  
 

Tal instrumento tem origem no direito norte-americano no National 

Environmental Policy Act45 (NEPA), assinado pelo Presidente Richard Nixon em 1970. 

Tratou de um ato nacional da política ambiental que exige das agências federais a 

integração de valores ambientais nos seus processos de tomada de decisão de modo que 

as mesmas preparem as avaliações de impactos ambientais. 

 

A National Environmental Policy Act é considerada o principal marco da 

conscientização ambiental, destaca Magrini46, e é uma resposta às pressões crescentes 

da sociedade organizada para que os aspectos ambientais passassem a ser considerados 

na tomada de decisão sobre a implantação de projetos capazes de causar significativa 

degradação ambiental. 

 

Este instrumento veio a dispor sobre os objetivos e princípios da política 

ambiental norte-americana de modo a exigir para todos os empreendimentos com 

potencial impactante a observação de uma série de caminhos que prescrevem a 

identificação dos impactos ambientais de modo a contemplar os efeitos ambientais 

negativos da proposta assim como as alternativas da ação evitando o comprometimento 

dos recursos ambientais. 

 

Num primeiro momento, a Avaliação de Impactos Ambientais passou a 

ser exigida apenas para as ações de responsabilidade do governo federal norte-

americano. Porém, alcançou não apenas os projetos governamentais, mas todas as suas 

decisões, programas, licenças, autorizações e empréstimos. Sua elaboração era 

atribuição do governo americano por intermédio de suas agências e foi posteriormente 

regulamentada pelo “US Council on Environmental Quality” (CEQ), criado pela mesma 

lei para assessorar o presidente em assuntos relativos ao meio ambiente47. 

                                                 
45 < Disponível em: http://www.epa.gov/compliance/nepa > acesso em 08 de dezembro de 2008. 
46 MAGRINI, A. Avaliação de Impactos Ambientais e a região amazônica, In: Curso: Impactos 

Ambientais de Investimentos na Amazônia – Problemática e Elementos de Avaliação. Manaus: Projeto 

BRA/87/021 – SUDAM/PNUD/BASA/SUFRAMA e Projeto BRA/87/040 – ELETRONORTE/PNUD, 

1989. 
47 DIAS, E.G.C.S. Avaliação de Impacto Ambiental de projetos de mineração no Estado de São Paulo: a 

etapa de acompanhamento. Tese (Doutorado em Engenharia Mineral) – Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. 



  
 

 

Problemas ambientais associados ao desenvolvimento econômico não 

eram privativos dos Estados Unidos, e a concepção da Avaliação de Impactos 

Ambientais, formalizada no NEPA e nos documentos do CEQ, difundiu-se 

mundialmente, sofrendo adaptações em diferentes níveis para se ajustar ao sistema de 

governo de cada jurisdição – país, região, governo local – em que foi introduzida. Por 

conta disso, as peculiaridades jurídicas e institucionais de cada país vêm determinando o 

momento, a forma e a abrangência de sua adoção dos estudos de impacto.48 

 

Cláudia Valls observa que o NEPA propõe além mostrar como as 

agências federais devem atuar de acordo com o procedimento. Estabelecer um sistema 

de responsabilidade compartilhada entre o presidente, os organismos federais e os 

tribunais.49 

 

Acentua o caráter preventivo do Estudo de Impacto Ambiental ao 

determinar que os órgãos públicos possam integrar o processo de elaboração dos planos 

para tomada decisões que possam afetar o meio ambiente evitando assim conflitos 

futuros. 

 

Atualmente, fazem uso da Avaliação de Impactos Ambientais, todos os 

principais organismos de cooperação internacional, como os órgãos setoriais da 

Organização das Nações Unidas (ONU): o Banco Mundial (BIRD), o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

 

O Banco Mundial, por exemplo, institui as políticas de salvaguarda e 

requer estudos ambientais para todos os projetos de financiamento a fim de assegurar 

que são ambientalmente sadios e sustentáveis50. 

 

Alguns documentos internacionais também dispõe sobre a necessidade 

de avaliação de impactos em relação a alterações provocadas no meio ambiente. 

                                                 
48 MOREIRA, I. V. D. Avaliação de Impacto Ambiental – AIA. Rio de Janeiro, FEEMA, 1985. 
49 Impacto ambiental, p. 31. 
50  BELTRÃO, Antônio F. G. Aspectos jurídicos do Estado de Impacto Ambiental (EIA). São Paulo: MP, 

2007, p. 128. 



  
 

 

A internacionalização dos estudos de impacto, assinala Michel Prieur,51 

foi possível graças a recomendações ou princípios diretores emanados de organizações 

internacionais visando os estudos de impacto nacionais e pela inserção do procedimento 

de estudo de impacto em convenções internacionais como a que se refere ao ambiente 

marinho (artigo 206 da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar). 

 

Assim, os estudos de impacto são utilizados no Direito Internacional 

como meios jurídicos e científicos capazes de assegurar, preventivamente, o respeito ao 

princípio da proteção ambiental além dos limites da jurisdição nacional.52 Trata-se de 

colocar em pauta a orientação já consagrada na Corte Internacional de Justiça, no caso 

do “Estreito de Corfou” (1949): “Nenhum Estado pode utilizar seu território com 

finalidades contrárias aos direitos de outros Estados”. 

 

A Convenção de Espoo53 dispõe sobre a avaliação de impacto 

transfronteiriço54 e nela estão previstos dispositivos normativos que dão conta da 

importância do processo de participação dos diversos segmentos sociais no sentido de 

afirmação democrática e também da forma de solução dos conflitos ambientais 

transfronteiriços por meio de acordos bilaterais ou multilaterais entre os países 

envolvidos. 

 

A questão da avaliação ambiental estratégica também foi objeto de 

debate no Protocolo de Kiev assinado em 2003 e vem a ser considerada peça chave para 

o desenvolvimento sustentável. 

 

                                                 
51 Os estudos de impacto transfronteiriço na Europa: ensaio de estudo comparado, p. 207. 
52 Michel Prieur. Ob. cit., p. 208. 
53 Cf. United Nations Economic Commission for Europe > www.unece.org > acesso em 08 de dezembro 

de 2008. 
54 O impacto transfronteiriço designa qualquer impacto, e não exclusivamente um impacto de caráter 

mundial, ocorrendo nos limites de uma área que depende da jurisdição de um país, sendo esse impacto 

oriundo de atividade cuja origem física se situe, no todo ou em parte, em área dependendo da jurisdição 

de outro país. (MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro, p. 216). 



  
 

Assim como no direito norte-americano, cita Michel Despax55, no direito 

francês o objetivo da avaliação de impacto ambiental visa conciliar o desenvolvimento 

econômico com a preservação do meio ambiente56. 

 

Na Itália, o artigo 29 da Lei Regional Italiana de Veneto n. 33, de 16 de 

abril de 1985, dispõe que o “impacto ambiental constitui cada alteração, qualitativa ou 

quantitativa (de forma alterada ou simultânea), do meio ambiente, compreendido como 

sistema de relações entre os fatores humanos, físicos, químicos, naturalísticos, 

climáticos e econômicos, em conseqüência da realização de projetos relativos a obras 

particulares ou intervenções públicas”57. 

 

Em Portugal, a Lei de Bases do Ambiente (Lei n. 11, de 7 de abril de 

1987), ao estabelecer como princípio geral a otimização para a garantia da continuidade 

de utilização dos recursos naturais como pressuposto básico do desenvolvimento auto-

sustentado58 aponta como instrumento básico da política ambiental para o ordenamento 

do território a avaliação prévia de impacto ambiental59 como condição para a obtenção 

do licenciamento de obras e atividades que possam afetar o ambiente, o território e a 

qualidade de vida dos cidadãos. 

 

Este processo inclui, obrigatoriamente, uma componente de participação 

pública, que assume uma particular relevância em todo o processo. 

 

O atual regime jurídico de Avaliação de Impacto Ambiental encontra-se 

instituído pelo Decreto - Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro bem como pela Declaração de 

Retificação n.º 2/2006, de 6 de Janeiro. Esta legislação, por sua vez, transpõe para a 

ordem jurídica interna a Diretiva n.º 85/337/CEE, do Conselho de 27 de Junho de 1985, 

com as alterações introduzidas pela Diretiva n.º 97/11/CE, do Conselho de 3 de Março 

de 1997, bem como pela Diretiva 2003/35/CE, do Conselho de 26 de Maio. 

                                                 
55 Apud SILVA, José Afonso da. Direito constitucional ambiental. 
56 Esta também é a preocupação da Lei n. 6.938/81, artigo 4º, inciso I. 
57 Apud CUSTÓDIO, Helita Barreira, ob. cit., p. 725. 
58 Artigo 2º, item 2. 
59 Artigo 27, item 1, letra ‘g’. 



  
 

 

O Decreto - Lei n.º 69/2000 reflete ainda os compromissos assumidos 

pelo Governo de Portugal, no quadro da Convenção sobre Avaliação dos Impactos 

Ambientais num Contexto Transfronteiriço (Convenção de Espoo), aprovada pelo 

Decreto n.º 59/99, de 17 de Dezembro. 

 

No âmbito da Comunidade Européia, a Diretiva n. 85/337 vai apontar a 

importância da tomada de decisão dos países integrantes do bloco no que toca a 

submissão a análise dos projetos que possam ter um impacto significativo no meio 

ambiente, notadamente em razão de sua natureza, dimensão ou localização (art. 2º). 

 

Outro ponto importante destacado no contexto da diretiva é a 

participação dos interessados, ou afetados diretamente pelo impacto, no que diz respeito 

ao direito à informação e a colocação de meios adequados de divulgação das propostas a 

fim de fomentar o processo de tomada de decisão. 

 

O impacto transfronteiriço também não ficou de fora do campo de 

disposições normativas da Diretiva 85/337. 

 

Sempre que um Estado tiver conhecimento de que um projeto possa vir a 

causar significativos impactos ambientais no território de outro Estado-membro, àquele 

afetado deverá solicitar informações acerca do projeto, o que favorece a consulta 

recíproca e auxilia mais uma vez na tomada de decisões. 

 

No Mercado Comum do Sul – MERCOSUL, a proposta de livre 

circulação de bens e serviços, fixação de tarifa externa comum, coordenação de políticas 

econômicas regionais e setoriais, não afasta a preocupação em relação a questão 

ambiental. 

 

Dos países signatários do Tratado de Assunção, apenas a Argentina não 

possui uma lei de âmbito geral válida para todo o seu território, posto que a 

Constituição Argentina não tratou da avaliação de impacto ambiental. O que há é apenas 

uma disposição genérica de proteção ao meio ambiente conforme o artigo 42 do texto 

constitucional. 



  
 

 

Todos os habitantes gozam do direito a um ambiente sadio, equilibrado, 

apto para o desenvolvimento humano e para que as atividades produtivas satisfaçam as 

necessidades presentes sem comprometer às das gerações futuras e têm o dever de 

preservá-lo.  

 

Todavia, apesar de não existir uma lei geral, o sistema jurídico argentino 

determina a avaliação de impacto ambiental por instrumentos específicos que podem ser 

encontrados na Lei de Conservação da Fauna Silvestre – nº 22.421/81; na Lei n. 

23.879/90 que dispõe sobre obras de barragens para fins de geração de energia; na Lei 

nº 24.051/92, que determina o estudo para o registro e operação de atividades de 

tratamento e disposição final de resíduos perigosos. 

 

A Constituição paraguaia não prevê a obrigatoriedade da realização de 

avaliação de impacto ambiental, visto que apenas determina em seu artigo 8º que “as 

atividades suscetíveis de produzir alteração ambiental serão reguladas pela lei”. 

 

A regulamentação do tema é determinada pela Lei Nº 294/93 - Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental – que torna obrigatória tal avaliação para projetos, 

obras ou atividades públicas o privadas relacionadas nos artigos 1° e 7º. 

 

O tema meio ambiente tem sido objeto de discussão no âmbito do 

MERCOSUL pelo Subgrupo 660, o que justifica que não é apenas o intercâmbio 

comercial o único objetivo do Tratado de Assunção que prevê em seu preâmbulo bem 

como em outras disposições a preservação ambiental.  

 

O território do Mercosul abrange um grande espaço ambiental da 

América do Sul. Esta área é de grande importância em termos ambientais em razão da 

biodiversidade, fontes energéticas, recursos mineiras, além de possuir importantes 

bacias hidrográficas, florestas, zonas costeiras, cerrados, o pantanal, regiões semi-

                                                 
60 A necessidade da preocupação com o meio ambiente fez com que fosse criada a Reunião Especializada 

em Meio Ambiente que, posteriormente, se tornou o Sub-Grupo 6, através das decisões constantes do 

Protocolo de Outro Preto em 1994. O Tratado de Assunção e suas normas posteriores apresentam uma 

forte preocupação com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável. 



  
 

desérticas e montanhas andinas. Com toda esta riqueza ambiental todo o território é alvo 

de intenso processo de desenvolvimento, o que torna freqüente e presente ameaças aos 

recursos naturais. 

 

Por essa razão, a busca pela harmonização das leis ambientais torna-se 

um imperativo. 

 

Com a Declaração de Canela, assinada em 1992, foi recomendada a 

adoção de providências para a uniformização da legislação a respeito do impacto 

ambiental, posto que não há até o momento uma política ambiental que resulte em uma 

ação coordenada preventiva e repressiva dos governos no que diz respeito aos danos 

causados ao meio ambiente ou por intermédio do meio ambiente. 

 

A Declaração de Canela acentua no item 1: 

 

“La crisis ambiental amenaza la sobrevivencia em la 

Tierra. Vivimos en un ecosistema cuyo equilibrio es esencial para 

toda la humanidad, la protección Del ambiente y la conservación 

racional de los recursos naturales requiere el firme compromiso de 

todos los Estados del mundo en la realización de una tarea 

concertada, que asegure a las generaciones futuras la subsistencia 

de las condiciones qua hacen posible la vida en nuestro planeta” 

 

Trata-se de um Acordo de Cooperação em Ambiental promulgado pelo 

Decreto n. 2.241, de 2 de junho de 1997, em que as partes integrantes comprometem-se 

a conjugar esforços para a proteção e conservação do meio ambiente a fim de alcançar o 

desenvolvimento sustentável. 

 

A troca de informações é ponto essencial da declaração na medida em 

que tem como perspectiva a solução coordenada para o estabelecimento de métodos de 

monitoramento e de avaliação de impactos ambientais como aqueles que envolvem as 

regiões transfronteriças (Artigo 1º). 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

1.3. O ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO AMBIENTAL NO DIREIT O 

BRASILEIRO. 

 

 

No direito brasileiro, esclarece Helita Barreira Custódio61, a idéia da 

alteração do meio ambiente em decorrência da atividade humana e a necessidade de 

estabelecimento de planos técnicos acerca de seus efeitos foi perceptível em parte de 

nossa legislação infraconstitucional desde a década de 60. 

 

Cites-se como exemplo, o Estatuto da Terra (Lei n. 4.504/64) que em 

suas disposições destaca o instituto da desapropriação como um mecanismo que visa o 

cumprimento da função social62 do direito de propriedade relativizado (artigo 2º, §1º, 

“b” c/c artigo 18). A finalidade do instituto é a de condicionar o uso da terra à sua 

função social, obrigando sua exploração racional para que a mesma mantenha níveis 

satisfatórios de produtividade. 

 

O Código Florestal de 1965 ao reconhecer o interesse comum de todos 

os habitantes do País em relação às florestas e demais formas de vegetação e as terras 

que a revestem reforça a perspectiva de transformação do regime jurídico da 

propriedade privada em razão da construção doutrinária do princípio da função social 

submetendo-a às restrições estabelecidas em lei. 

                                                 
61 Direito ambiental e questões jurídicas relevantes, p. 732. 
62 O direito de propriedade de base romanística passa a sofrer, por influência da Doutrina Social da Igreja 

(Rerum Novarm, Mater et Magistra, Laborum Exercens), transformações no seu regime jurídico. Trata-se 

da flexibilização ou relativização de seus atributos – a propriedade reconhecida como absoluta, exclusiva 

e perpétua – a partir da formulação do conceito de função social. 



  
 

A utilização de áreas com cobertura vegetal e eventualmente até sua 

supressão, somente será permitida mediante a existência e a observância de planos 

técnicos de manejo. 

Tais áreas de acordo com a Lei   n.º 9.985/00 exigem, todavia, um plano 

de manejo reconhecido como um documento de conteúdo técnico que estabelece o 

zoneamento das áreas de proteção e as normas que devem presidir o espaço protegido, 

notadamente no que diz respeito ao uso e ao manejo dos recursos ambientais. 

Já o Decreto-lei n. 1.413, de 14 de agosto de 1975 ao tratar do controle 

da poluição provocada por atividades industriais, estabelece em seu artigo 1º que as 

indústrias instaladas ou que venham a se instalar em território nacional estão obrigadas 

a promover as medidas necessárias para a prevenção ou correção de inconvenientes 

prejuízos ligados à contaminação do meio ambiente. 

 

Em 02 de julho de 1980, com a promulgação da Lei n. 6.803, que dispõe 

acerca das diretrizes básicas para zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição 

apareceu a expressão impacto ambiental. 

 

Além dos estudos normalmente exigíveis para o estabelecimento de 

zoneamento urbano, a aprovação de zoneamento industrial depende de estudos prévios 

de modo a contemplar alternativas relativas à modificação do ambiente63. 

 

Com a chegada da Lei n. 6.938/81, que dispõe acerca da Política 

Nacional do Meio Ambiente, a avaliação de impacto ambiental, ingressou 

definitivamente no ordenamento jurídico brasileiro como um instrumento da política 

nacional do meio ambiente.64 

 

 
                                                 
63 Neste sentido, o art. 2º destaca: 

As zonas de uso estritamente industrial destinam-se, preferencialmente, à localização de estabelecimentos 

industriais cujos resíduos sólidos, líquidos e gasosos, ruídos, vibrações e radiações possam causar perigo 

a saúde, ao bem-estar e a segurança das populações, mesmo depois da aplicação de métodos adequados 

de controle e tratamento de efluentes, nos termos da legislação vigente. 
64 Artigo 9º, inciso IV. 



  
 

A temática da proteção ao meio ambiente deve ser tratada com seriedade. 

A Constituição vigente dedica todo um capítulo ao meio ambiente e, dentre as diversas 

medidas de proteção ambiental, prescreve no inciso IV do § 1º do art. 225 a necessidade 

de a realização de estudo prévio de impacto ambiental para a instalação de obra ou 

atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente.  

 

O objetivo é evitar a ocorrência de impactos ambientais adversos, muitas 

vezes irreversíveis, através de uma atuação preventiva que crie alternativas menos 

impactantes para o ambiente.  

 

 Diante dos freqüentes problemas ambientais de caráter global as 

pesquisas científicas recomendam uma atuação cautelosa e preventiva em relação a 

intervenções no meio ambiente.  

 

Arie Trouwborst descreve que “a precaução, estabelecida expressamente 

como princípio ambiental, surgiu pela primeira vez em uma lei da República Federativa 

da Alemanha, em 1976, quando o governo federal enunciou o Vorsorgeprinzip para 

guiar administradores no trato da poluição.” 65 

 

No dizer de Cristiane Derani, o princípio da precaução está ligado aos 

conceitos de afastamento de perigo e segurança das gerações futuras, como também de 

sustentabilidade ambiental das atividades humanas.  

 

Este princípio é a tradução da busca da proteção da existência humana, 

seja pela proteção de seu ambiente como pelo asseguramento da integridade da vida 

humana.  

 

A partir dessa premissa, deve-se também considerar não só o risco 

iminente de uma determinada atividade como também os riscos futuros decorrentes de 

                                                 
65 (TROUWBORST, Arie. Evolution and Status of the Precautionary Principle in Internationa Law. Haia: 

Kluwer Law International, 2002, p. 17 apud BELTRÃO, ANTÔNIO F. G. Aspectos jurídicos do Estado 

de Impacto Ambiental (EIA). São Paulo: MP, 2007. p. 20). 



  
 

empreendimentos humanos, os quais nossa compreensão e o atual estágio de 

desenvolvimento da ciência jamais conseguem captar em toda densidade.66 

 

A Declaração do Rio, de 1992 em seu Princípio 15 que assim dispõe: 

 

”Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução 

deverá ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas 

capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a 

ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como razão para 

o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a 

degradação ambiental”. 

 

 

Com a precaução há uma imposição de obrigação para impedir danos ao 

meio ambiente. Afirma Rüdiger Wolfrum67 que o princípio da precaução possui 

características substantivas e procedimentais. As procedimentais devem ser 

consideradas como mecanismos de implementação das características substantivas do 

princípio. Continua a dizer que o princípio da precaução “não requer medidas 

reguladoras particulares; seu interesse está em quando as medidas conservadoras devem 

ser tomadas o que muda a abordagem sobre as atividades com impacto potencialmente 

negativo, isto é, em vez de se esperar que haja prova de um impacto negativo sobre o 

meio ambiente, deve-se antecipar a sua eventual materialização.”68 

 

O elemento de antecipação, destaca Phillipe Sends69 reflete a necessidade 

de medidas eficazes baseadas em ações que tenham um enfoque a longo prazo e que 

possam predizer mudanças com base no conhecimento científico. Assim, para que o 

princípio da precaução seja aplicado a ameaça ao meio ambiente deve ser “séria” ou 

“irreversível”. 

 

                                                 
66 Cristiane Derani. Direito ambiental econômico. 
67 O princípio da precaução, p. 15. 
68 Idem., p. 15. 
69 O princípio da precaução, p. 32. 



  
 

Pensar o impacto como medida antecipatória de conflito ambiental a 

partir de estudos prévios decorre de uma exigência da norma face a uma necessidade de 

busca constante pelo equilíbrio ambiental. 

 

Com efeito, estabelece o inciso IV do parágrafo primeiro do artigo 225 

que, no âmbito das atribuições estatais e no caminho para a construção de um direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, o Poder Público deve exigir, na forma da 

lei, o estudo prévio de impacto ambiental para instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente.  

 

Instrumento esse a que se dará publicidade tendo em vista a possibilidade 

de realização de audiências públicas que objetivam expor aos interessados o conteúdo 

dos projetos apresentados ao Poder Público70.  

 

É neste sentido, que afirma Edis Milaré ser o “mecanismo que dá vida a 

dois princípios fundamentais de Direto Ambiental: o da publicidade e o da participação 

pública.”71 

 

Muito embora seja custeado pelo empreendedor - obra ou atividade 

efetiva ou potencialmente causadora de significativa degradação ambiental –, trata-se de 

um procedimento ao qual deve ser dada ampla publicidade. 

 

Sua função, destaca Paulo Affonso Leme Machado72 ao citar Chambault, 

não é a de influenciar as decisões administrativas a favor das considerações ambientais 

em detrimento das vantagens econômicas e sociais suscetíveis de advirem de um 

projeto. O objetivo é o de fornecer suporte à Administração Pública de modo que seja 

possível sopesar os interesses em jogo no processo de tomada de decisão. 

 

Tomada de decisão esta que condensa a atividade do próprio Poder 

Público. 

                                                 
70 Resolução CONAMA n. 009/87. 
71 Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco, p. 358. 
72 Direito ambiental brasileiro, p. 221. 



  
 

 

Como exemplo, o artigo 3º da Lei n. 8.666/93 (Lei das Licitações) 

prescreve que a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 

da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração. Por seu 

turno, o artigo 12 da mesma lei descreve que nos projetos básicos e projetos executivos 

de obras e serviços serão considerados dentre outros requisitos o impacto ambiental 

(inciso VII). 

 

Em relação a  presunção de gravidade do impacto ambiental o artigo 2º 

da Resolução CONAMA n. 01/86. Não se trata de situações fechadas numerus clausus, 

mas sim de disposições abertas (rol exemplificativo). 

 

Debatendo o caráter de presunção absoluta (jure et de jure) e relativa 

(juris tantum) Édis Milaré73 adverte que a presunção relativa (juris tantum) inverte o 

ônus da prova, de sorte que o Administrador, à vista de um caso listado, determinará a 

elaboração do EIA. O empreendedor, querendo, poderá produzir prova no sentido de 

que a obra ou atividade pretendida não provocará impacto ambiental significativo. 

 

Isto implica em dizer que, em vez de o agente público ter de provar a 

significância do impacto é o empreendedor quem deve provar sua insignificância. Sendo 

assim, uma vez evidenciada a insignificância do impacto, descabe a exigência do 

estudo. 

 

O artigo 2º da Resolução CONAMA, prevê que dependerá de elaboração 

de estudo de impacto ambiental uma série de projetos contemplados de forma 

exemplificativa. Não se trata de atividades e empreendimentos simplesmente 

modificadores do meio ambiente, mas significativamente modificadores do meio 

ambiente, tais como: 

 

a) estradas de rodagem com duas ou mais faixas de 

rolamento; 

b) ferrovias; 

                                                 
73 Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco, p. 372. 



  
 

c) portos e terminais de minério, petróleo e produtos 

químicos; 

d) aeroportos, conforme definido pelo inciso I, artigo 48, do 

Decreto-lei nº 32, de 18.11.66; 

e) oleodutos, gasoduto, minerodutos, troncos coletores e 

emissários de esgotos sanitários; 

f) linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 

230KV; 

g) obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais 

como: barragem para fins hidrelétricos, acima de 100 MW, de saneamento ou 

de irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação, 

retificação de cursos d’água, abertura de barras e embocaduras, transposição 

de bacias, diques; 

h) extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão); 

i) extração de minério, inclusive os da classe II, definidos no 

Código de Mineração; 

j) aterros sanitários, processamento e destino final de 

resíduos tóxicos ou perigosos; 

k) usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a 

forma de energia primária, acima de 10 MW; 

l) complexo e unidades industriais e agro-industriais 

(petroquímicos, siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias de álcool, hulha, 

extração e cultivo de recursos hídricos); 

m) distritos industriais e zonas estritamente industriais – ZEI; 

n) exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas 

acima de 100 hectares ou menores, quando atingir áreas significativas em 

termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental; 

o) projetos urbanísticos, acima de 100ha ou em áreas 

consideradas de relevante interesse ambiental a critério da SEMA e dos órgãos 

municipais e estaduais competentes; 

p) qualquer atividade que utilize carvão vegetal, derivados ou 

produtos similares em quantidade superior a dez toneladas por dia; 

q) projetos agropecuários que contemplem áreas acima de 

1000ha ou menores, neste caso, quando se tratar de áreas significativas em 



  
 

terrenos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental, inclusive 

nas áreas de proteção ambiental. 

 

 

A questão procedimental agora resvala na forma pela qual o órgão 

ambiental competente irá decidir acerca do cabimento ou não do EIA. A Resolução 

CONAMA n. 237/97 limita-se a prescrever em seu artigo 3º, parágrafo único que o 

órgão ambiental, verificando a insignificância74 da degradação ambiental, definirá o 

estudo ambiental pertinente para a composição do procedimento de licenciamento 

ambiental. 

 

A inexigibilidade do estudo de impacto ambiental para hipóteses não 

previstas no artigo 2º da Resolução CONAMA n. 01/86 deve preceder de criteriosa 

análise administrativa devidamente fundamentada em atendimento aos preceitos 

constitucionais e da legislação administrativa infraconstitucional em vigor75. 

 

O estudo de impacto ambiental deve contemplar todas as alternativas 

tecnológicas e de localização do projeto, confrontando-as com as hipóteses de não-

execução do projeto e assim identificar e avaliar sistematicamente os impactos 

ambientais gerados nas fases de implantação e operação da atividade. 

 

Não obstante, o artigo 5º da Resolução CONAMA n. 01/86 também 

exige a definição dos limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada 

pelos impactos (área de influência), devendo considerar, em todos os casos, a bacia 

hidrográfica na qual se localiza. Por fim, deverá ser levado em consideração plano76  

governamental e implantação na área de influência do projeto. 

                                                 
74 Expressão utilizada não para que seja dada uma conotação de que existem impactos insignificantes, 

irrelevantes. Todo impacto é relevante. Evidentemente, há que se fazer um juízo de ponderação com base 

em critérios razoáveis para a identificação dos impactos de magnitude que justifiquem a exigência do 

estudo de impacto ambiental. 
75 Refere-se à Lei n. 9.784/99 que disciplina o processo administrativo no âmbito da administração 

pública federal que reitera, dentre outros, o princípio da motivação dos atos administrativos. 
76 Conjunto de disposições que são fixadas para a execução de um projeto. Dicionário Escolar da Língua 

Portuguesa, p. 995. 



  
 

 

Realizado por equipe multidisciplinar habilitada responsável 

tecnicamente pelos resultados, o estudo de impacto apresentará como conteúdo mínimo 

um diagnóstico ambiental da área de influência considerando o meio físico, biológico e 

sócio-econômico, as alternativas para a implementação de um sistema de gestão 

ambiental (monitoramento dos impactos) e a mitigação dos impactos negativos em 

razão da magnitude do projeto. 

 

Finalizado, o estudo será elaborado um Relatório de Impacto do Meio 

Ambiente, também à custa do proponente do projeto77 que deve ser apresentado, em 

razão de sua publicidade e possibilidade de controle, de forma objetiva e adequada a sua 

compreensão, pois a teor do parágrafo único do artigo 8º da Resolução CONAMA n. 

01/86, deverão “ser traduzidas em linguagem acessível, ilustradas por mapas, cartas, 

quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação visual, de modo que possam 

entender as vantagens e desvantagens do projeto, bem como as conseqüências 

ambientais de sua implementação”. 

 

Os estudos ambientais integram os procedimentos administrativos para a 

concessão de licenças ambientais. O licenciamento ambiental também aparece como um 

instrumento de política ambiental preventiva (Lei n. 6.938/81, artigo 9º, inciso IV). 

 

Nas palavras de Maria Luiza Machado Granziera78 é um dos mais 

importantes instrumentos de gestão do meio ambiente. Trata-se, segundo disposição 

normativa do artigo 1º, inciso I da Resolução CONAMA n. 237/97 de “procedimento 

administrativo  pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, 

instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de 

recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidores ou daquelas 

que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as 

disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso”. 

 

                                                 
77 Artigo 8º, Resolução CONAMA n. 01/86. 
78 Direito ambiental, p. 290. 



  
 

E, ao mencionar a característica preventiva do licenciamento, continua a 

afirmar que o objetivo “é assegurar ao máximo que a atividade econômica possa 

realizar-se com todos os benefícios que proporciona o desenvolvimento econômico e 

social, sem prejudicar a capacidade do meio ambiente de atender às necessidades das 

gerações futuras, o que o coloca, também, a serviço do princípio do desenvolvimento 

sustentável”.79  

 

Embora não estabeleça ou imponha nenhuma proteção específica ao 

meio ambiente, este instrumento de política ambiental tem a característica de servir 

como um mecanismo de gestão na medida em que expõe um exame de alternativas para 

a viabilidade de projetos de significativo impacto. Disto, logicamente resulta que o 

Estudo Prévio de Impacto Ambiental é imprescindível para o aprimoramento e a 

afirmação do processo decisório impondo transparência a atuação governamental. E isto 

se justifica porque tais estudos refletem a condição sine qua non para a autorização, no 

plano administrativo, de funcionamento de atividade ou execução de obras. 

                                                 
79 Ob. cit, p. 293. 



  
 

2. O ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA COMO ESPÉCIE D E 

AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

 

2.1. A CIDADE E A ORDENAÇÃO DOS ESPAÇOS HABITÁVEIS. 

 

O principal foco de análise da questão ambiental que envolve as cidades 

é encontrar uma resposta aos conflitos derivados da experiência do aumento 

populacional ao longo dos anos e a ocupação imprópria dos espaços. 

 

A urbanização é um fenômeno social. Esse processo é decorrência das 

expectativas individuais em relação a cidade como forma de projeção econômica 

provoca além da saída do campo uma série de conflitos que aumentam a desigualdade e 

a agressão ao meio ambiente. 

 

A existência de cidades dentro de uma cidade revela essa preocupação. 

De um lado, agrupamentos humanos reconhecidos, formais, regulares que dispõem de 

infra-estrutura de serviços, saneamento, transporte, moradia, lazer, etc. De outro, e de 

pouca lembrança, a cidade informal, maltratada e indigna. 

 

O ambiente construído é o centro da sobrevivência humana. E ao se falar 

em ambiente construído o direito à moradia é ponto essencial para debate em razão de 

sua vinculação com os direitos humanos. 

 

A Constituição Federal, por meio da Emenda Constitucional 26, de 14 de 

fevereiro 2000, introduziu dentre os direitos sociais previstos no artigo 6º o direito à 

moradia80. 

 

 

                                                 
80  Educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e 

assistência aos desamparados, e atualmente, com a promulgação da Emenda Constitucional n.º 64/10 a 

alimentação. 



  
 

Mesmo após a introdução da Emenda Constitucional 26/00 a moradia 

ainda é um ideal distanciado da realidade, pois a norma constitucional carece de 

efetividade. 

 

Salienta Jorge Miranda, quanto aos direitos sociais, que “não consentem 

que os cidadãos ou quaisquer cidadãos as invoquem já (ou imediatamente após a 

entrada em vigor da Constituição), pedindo aos tribunais o seu cumprimento só por si, 

pelo que pode haver quem afirme que os direitos que delas constam, máxime os direitos 

sociais, têm mais natureza de expectativas que de verdadeiros direitos subjetivos.81 

 

Para Toshio Mukai o direito à moradia é um dos direitos sociais mais 

distantes dos cidadãos brasileiros. Em grandes, médias ou pequenas cidades, parcela 

considerável da população encontra-se em sub-habitações, ou simplesmente não as tem, 

o que se evidencia de uma forma incontestável nas grandes metrópoles, pois é nelas que 

se observa o maior crescimento de favelas ou dos cortiços, fruto da ausência de uma 

política nacional de habitação que não apenas possibilite que a classe média tenha 

acesso, mas, também, que torne acessível as camadas mais pobres da população o 

direito à moradia.”82 

 

Não obstante a análise que pode ser feita sobre a questão dos direitos 

sociais a partir da construção teórica das normas constitucionais programáticas, a forma 

de ocupação das cidades também pode ser compreendida como elemento de destaque na 

sociedade de risco no que se refere aos problemas ambientais. A dinâmica da 

urbanização está relacionada de maneira intrínseca aos riscos e as catástrofes 

ambientais. 

                                                 
81 Jorge Miranda. Manual de direito constitucional, p.218. 
82 Temas Atuais de Direito Ambiental e Urbanístico, p. 66 



  
 

 

No processo de ocupação das cidades ocorre em descompasso com o 

incremento dos serviços públicos necessários para se garantir um ambiente saudável a 

todos. A ausência e/ou a deficiência desses serviços é extremamente lesiva ao meio 

ambiente e os riscos produzidos pela sociedade manifestam-se de maneira nítida e 

intensa nos centros urbanos (qualidade do ar, qualidade dos recursos hídricos, por 

exemplo) se mostra clara e seriamente prejudicada.  

 

A concentração de pessoas nos centros urbanos reflete não apenas a 

concentração de aspectos positivos (oferta de bens), mas, principalmente, a 

concentração de riscos diversos para o meio ambiente. 

 

Em resposta aos problemas gerados pela urbanização descontrolada das 

cidades, o Estado procura dar respostas, organizando os espaços de forma a proporcionar 

melhores condições de vida à coletividade. Essa organização territorial denominada de 

urbanificação83 é feita por meio de instrumentos de gestão. Por acarretar em restrições a 

direitos individuais, em especial ao direito de propriedade, essa organização respalda-se em 

normas jurídicas constitucionais e infraconstitucionais. 

 

Em última instância, afirma Carla Canepa, a cidade representa a 

sociedade traçada no solo.84 Ao fazer um retrospecto acerca da formação das cidades, 

José Afonso da Silva85 faz referência a obra de Sjoberg (Origem e evolução das cidades) 

que aponta três estágios que contextualizam a formação das mesmas. 

 

O primeiro é o pré-urbano, ligado à sociedade gentílica, com pequenos 

grupos de base familiar homogêneos e auto-suficientes que se dedicavam na busca do 

alimento. 

 

                                                 
83 SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. 
84 Cidades sustentáveis: o município como lócus da sustentabilidade, p. 11. 
85 Direito urbanístico brasileiro. 



  
 

A sociedade pré-industrial é considerada por Sjoberg o segundo estágio 

de formação das cidades. Nesta fase já se dispunha da metalurgia, do arado e da roda, 

elementos capazes de multiplicar a produção e facilitar as distribuições.86 

 

Por fim, o terceiro estágio, mais complexo, apresentado como a cidade 

industrial moderna, associada ao avanço tecnológico e a um sistema de classes. 

 

Os conflitos urbano-ambientais estão ligados a política de ocupação do 

solo. 

 

Para Milton Santos, “a principal forma de relação entre o homem e o 

meio é dada pela técnica, e esta irá se constitui em um conjunto de meios instrumentais 

e sociais com os quais o homem produz o próprio espaço e realiza sua vida”.87 

 

Afirma Solange Teles da Silva que o “espaço urbano pode ser 

considerado o resultado de uma produção cultural e histórica de uma natureza 

humanizada”88. 

 

Não se afasta o conceito de cidade sob o aspecto demográfico 

(aglomerado urbano com determinado número de habitantes, mas o olhar sobre a cidade 

e sobre o espaço terá como fio condutor o aspecto jurídico identificado como o espaço 

qualificado por uma unidade político-administrativa com sede de governo.89 

 

 

 

 

 

2.2. POLÍTICA URBANA E O ESTATUTO DA CIDADE. 

                                                 
86 Apud José Afonso da Silva. Ob. cit., p. 21. 
87 Apud Solange Teles da Silva. Espaço urbano e ações civis públicas, p. 317. 
88 Idem, p. 317. 
89 O legislador constituinte coloca o Município como ente federativo (CF, art. 1º) dotado de autonomia 

político-administrativa-financeira-tributária (CF, artigo 18 c.c. artigos 145 e 167) para a realização de 

atribuições (competências) expressas no texto constitucional (CF, artigo 30). 



  
 

 

 

Para Pascale Metzger90 é possível identificar concepções distintas do 

ambiente urbano, quais sejam: 

 

a) a natureza da cidade que irá contemplar estudos referentes aos 

elementos biológicos que se encontram no espaço urbano; 

b) os riscos existentes na cidade provocados pela forma inadequada de 

apropriação dos recursos naturais e dos espaços habitáveis e, 

c) a administração das cidades por meio da adoção de políticas em 

matéria de serviços públicos, planejamento urbano e gestão da cidade. 

 

O ambiente artificial congrega o espaço aberto (equipamentos públicos) 

e o espaço fechado (conjunto de edificações)91. A construção de uma disciplina jurídica 

que possua como enfoque a questão da ordenação dos espaços habitáveis é de 

importância ímpar para que seja apresentado ferramental capaz de corrigir as distorções 

provocadas pelo acelerado processo de urbanização. 

 

A urbanização, segundo José Afonso da Silva92 não se trata de mero 

crescimento das cidades, mas de um fenômeno de concentração urbana, pois a 

sociedade de um país é considerada urbanizada quando a população urbana ultrapassar 

cinqüenta por cento. Por isso, ressalta citado autor, um os índices apontados pelos 

economistas para definir um país desenvolvido está no seu grau de urbanização. 

 

No entanto, a urbanização gera problemas de desorganização social, 

alteração da paisagem urbana, utilização do solo, defict de moradia, saneamento, etc..  

 

A gestão do meio ambiente urbano, afirma Solange Teles da Silva, 

“representa um desafio, pois não se trata apenas de considerar a preservação dos 

recursos ambientais, mas também de assegurar condições de vida digna à população, 

                                                 
90 Apud Solange Teles da Silva, ob, cit., p. 319. 
91 José Afonso da Silva. Direito ambiental constitucional, p. 21. 
92 Direito urbanístico brasileiro, p. 26. 



  
 

propiciando que parcelas da sociedade não sejam excluídas do processo de 

desenvolvimento das cidades”93. 

 

A Constituição brasileira de 1988, no título que faz referência à ordem 

econômica e financeira, dedicou um capítulo à política urbana em seus artigos 182 e 

183. Lembra Márcio Cammarosano94 que é possível uma estranha percepção acerca da 

localização das disposições pertinentes à política urbana que se encontram logo em 

seguida às que estabelecem os princípios gerais da atividade econômica. Na verdade, a 

alocação normativa se justifica porquanto o “adequado desenvolvimento urbano 

constitui uma condição fundamental para o desenvolvimento das atividades econômicas 

que ocorrem nas cidades, sem as quais não são criadas riquezas a serem compartilhadas 

por todo o corpo social”95. 

 

Neste sentido, a prevalência de valores para a construção de uma 

sociedade fraterna redireciona a análise para a construção de políticas capazes de 

propiciar um enfrentamento adequado das questões ambientais, econômicas e sociais. 

 

A política urbana levada à execução pelo Poder Público municipal 

conforme as diretrizes fixadas na Lei n. 10.257/01 (Estatuto da Cidade), nos exatos 

termos do artigo 182 da Constituição Federal, tem como objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade96 e garantir o bem-estar de seus 

habitantes. 

 

Entretanto, ao que pode parecer inicialmente em uma leitura mais 

desatenta, essa função não cabe em sua plenitude somente ao Município. O 

                                                 
93 Políticas públicas e estratégias de sustentabilidade urbana. Hiléia: Revista de Direito Ambiental da 

Amazônia, nº 1,, ago-dez, 2003. 
94 Fundamentos constitucionais do Estatuto da Cidade, p. 22. 
95 Idem, p. 22. 
96 Também a função social da propriedade “tomada como necessidade de que o uso da propriedade 

responda a uma plena utilização, otimizando-se ou tentando-se a otimizar os recursos disponíveis em 

mãos dos proprietários ou, então, impondo-se que as propriedades em geral não possam ser usadas, 

gozadas e suscetíveis de disposição em contradita com estes mesmos propósitos de proveito coletivo”. 

Adilson Abreu Dallari. Instrumentos da política urbana, p 73. 



  
 

ordenamento constitucional prevê um sistema de cooperação que será levado à 

execução pelos Municípios que têm maior interesse em razão das suas realidades locais. 

Cabe, portanto, a participação da União na instituição de diretrizes para o 

desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes (CF, art. 

21, inc. XX) e dos Estados no que diz respeito ao planejamento metropolitano (CF, art. 

25, §3º) e da própria população atingida.97  

 

A questão também pode ser analisada sob a óptica da formação das 

regiões metropolitanas. A Constituição Federal de 1988 estabelece no parágrafo terceiro 

do artigo 25 que compete aos Estados-membros instituir regiões metropolitanas, 

mediante lei complementar, constituídas de agrupamentos de Municípios limítrofes para 

integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse 

comum. 

 

Trata-se de mecanismo constitucional que possibilita a cooperação e 

coordenação intergovernamental para o desenvolvimento de funções públicas de 

interesse comum. Não se trata de ente federativo intra-estatal (Estado e Município), mas 

apenas uma área de serviço de natureza administrativa. 

 

Outrossim, não se pode olvidar que a União também participa do 

processo de organização e articulação com os entes federativos no que diz respeito à 

questão urbana. Isto porque o artigo 43 da Constituição Federal dispõe que “para efeitos 

administrativos poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e 

social, visando o desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais. 

 

Com efeito, a política de desenvolvimento urbano deverá obedecer às 

diretrizes gerais98 fixadas no Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257/01) com vistas ao 

ordenamento dos espaços habitáveis garantindo à todos direito à terra urbana, à moradia 

digna, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços 

                                                 
97 Isso de faz por meio da chamada gestão orçamentária participativa, instrumento integrante do 

planejamento e gestão das cidades. Alexandre Sturoin de Paula. Estatuto da Cidade e o plano direitor 

municipal, p. 43. 
98 Diretrizes gerais assim estabelecidas tendo em vista a competência concorrente estabelecida no inciso I 

e parágrafo primeiro do artigo 24 da Constituição Federal de 1988. 



  
 

públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações (ECid., art. 2º, inc. 

I). Esta é a forma de análise do direito às cidades sustentáveis evidenciada pela 

complexidade que envolve expressão na medida em que alcança fatores de natureza 

econômica, social, cultural e política. 

 

A Lei n. 10.257/01 estabelece em seu artigo 2º que a política urbana tem 

como objetivo o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 

urbana.  

 

Como diretrizes gerais além da garantia do direito às cidades 

sustentáveis (terra urbana, moradia, saneamento ambiental, infra-estrutura urbana, 

transporte, serviços públicos, trabalho e lazer), a cooperação entre os governos, 

iniciativa privada e demais setores da sociedade no processo de urbanização objetiva 

atender o interesse social e oferta uma possibilidade de afirmação da gestão democrática 

na formulação, execução e acompanhamento de planos e programas de 

desenvolvimento urbano com conseqüente ordenação do uso e ocupação do solo. 

 

Convém destacar, corroborando as palavras de Carlos Ari Sundfeld, que 

não se deve superestimar os “efeitos imediatos do estatuto, pois ele ainda é um conjunto 

normativo intermediário”99. Isto significa dizer que o Estatuto da Cidade implica em 

uma norma geral que versa sobre a competência constitucional legislativa concorrente 

que concede à União a capacidade de legislar sobre normas de caráter geral sobre 

determinadas matérias (CF, artigo 24, I e §1º), cabendo aos outros entes federativos 

complementares e suplementarem a legislação federal no que couber, vale dizer, 

atendendo os seus interesses. 

 

A cidade e o espaço nela inserido tem funções a realizar. Assim, a 

política urbana tem, portanto, a função de viabilizar estas funções, ou seja, do todo (a 

cidade) e de suas partes (cada propriedade em particular)100. 

 

E isto será feito pela ordenação da política urbana. 

                                                 
99 O Estatuto da Cidade e suas diretrizes gerais, p. 52. 
100 Neste sentido, Carlos Ari Sundfeld, p. 54. 



  
 

 

O substantivo feminino ordenação revela o ato ou efeito de ordenar, de 

pôr em ordem101. A ordem implica na determinação de se fazer algo, de dispor as coisas 

segundo um critério. Subjacente a idéia de poder, a ordenação emanada pelo Poder 

Público sob o respaldo da lei torna-se um imperativo que deve repercutir na construção 

e, principalmente, na execução das políticas urbanas. 

 

Deste modo, ao desenvolver a ação urbanística, ao Poder Público cumpre 

o dever de observar o princípio do planejamento. 

 

No entanto, resta uma indagação: como pode ser feito este planejamento? 

 

A resposta é fornecida pelo próprio texto constitucional que ao tratar da 

política urbana a insere no contexto municipal e direciona sua execução a partir da 

apresentação de planos diretores. 

 

Como o planejamento urbano é um instrumento de transformação da 

realidade local, os planos diretores tornam-se instrumental básico para a política de 

desenvolvimento e expansão urbana (CF, art. 182, §1º).  

 

Nas palavras de Alexandre Sturion de Paula, os planos diretores 

“realizam uma radiografia do município no seu atual estado e identificam quais são os 

problemas que o município enfrenta e as suas necessidades para um futuro estimado em 

dez anos, possibilitando que os Prefeitos, Vereadores, comerciantes, industriários, 

investidores e munícipes de forma geral possam impedir o agravamento dos atuais 

problemas e planejar o desenvolvimento e crescimento do município”.102 

 

Obrigatórios para as cidades com mais de vinte mil habitantes103 

integram o processo de planejamento urbano e com isso o plano plurianual, as diretrizes 

                                                 
101 Dicionário escolar de língua portuguesa. Academia Brasileira de Letras, p. 926. 
102 Alexandre Sturion de Paula. Estatuto da Cidade e o Plano Diretor Municipal, p. 17. 
103 CF, artigo 182, §1º. Nota-se que o Estatuto da Cidade ampliou a obrigatoriedade dos planos diretores 

nas seguintes situações: 

“Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades: 



  
 

orçamentárias e o orçamento anual devem incorporar as diretrizes e as prioridades nele 

contidas104. 

 

Englobando o território do Município como um todo, a política urbana 

executada pelos Municípios a partir dos planos diretores tomou contornos mais precisos 

com a promulgação do Estatuto da Cidade. 

 

Como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão 

urbana105, o plano diretor deve apresentar um conteúdo mínimo indicando a área de 

abrangência, os instrumentos de intervenção urbanística e, principalmente, onde estes 

incidirão. Mais ainda, em função das contingências e do caráter dinâmico das cidades, 

sua revisão torna-se um imperativo com periodicidade mínima de dez anos.106  

 

 

2.3. INSTRUMENTO DE INTERVENÇÃO URBANÍSTICA: O ESTU DO DE 

IMPACTO DE VIZINHANÇA COMO ESPÉCIE DE AVALIAÇÃO DE 

IMPACTO AMBIENTAL. 

 

 

O Estudo de Impacto de Vizinhança é um instrumento de intervenção 

urbanística. Deve ser reconhecido como um mecanismo que serve de fundamento para a 

implementação de políticas públicas em âmbito municipal. 

 

                                                                                                                                               
I – com mais de vinte mil habitantes; 

II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 

III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no §4º do art. 182 da 

Constituição Federal; 

IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico; 

V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto 

ambiental de âmbito regional ou nacional.” 
104 Lei n. 10.257/01, artigo 40, §1º. 
105 Jacintho Arruda Câmara. Plano diretor, p. 322. 
106 Lei n. 10.257/01, artigo 40, §3º. 



  
 

Nos termos do Estatuto da Cidade (Lei n.º 10.257/01), o estudo de 

impacto de vizinhança depende de lei municipal que defina os empreendimentos e 

atividades que merecerão sua atenção e aplicação. 

 

Uma vez criada lei respectiva, os empreendimentos e atividades 

relacionados estarão condicionados ao estudo, pois trata-se de condição de 

procedibilidade do licenciamento que deverá culminar na concessão ou não de 

autorização para a construção, ampliação ou funcionamento das mesmas, haja vista que 

de acordo com o artigo 37 da Lei n. 10.257/01, o Estudo de Impacto de Vizinhança 

deverá analisar, no mínimo, aspectos relacionados ao adensamento populacional, aos 

equipamentos urbanos e comunitários, ao uso e ocupação do solo, a valorização 

imobiliária, a geração de tráfego e demanda por transporte público, a ventilação e 

iluminação, paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 

 

Refere-se a lei ao conteúdo mínimo, pois a norma geral não inclui 

disposições como a poluição visual, sonora, existência de estações de rádio-base, 

geração de resíduos, loteamentos, etc., que são temas conectados à realidade local, razão 

pela qual a lei municipal específica poderá estabelecer novas disposições àquelas 

previstas no artigo 37 do Estatuto da Cidade. 

 

Importante frisar que tal instituto reafirma o conceito da propriedade 

relativizada, isto é, aquela que cumpre sua função social, nos termos do artigo 5º, inciso 

XXXIII e 182 caput da Constituição Federal. 

 

Com efeito, esta perspectiva que aponta a utilização da propriedade 

privada condicionando-a um bem-estar social altera a individualista implicando um 

novo espaço de análise, pois não é mais analisado como um direito absoluto. 

 

A determinação do direito de propriedade urbana, afirma José Afonso da 

Silva107 é fruto dos planos urbanísticos (gerais e especiais) e de outros procedimentos e 

normas legais que definem a qualificação urbanística para cada parcela de terreno, 

                                                 
107 Direito urbanístico brasileiro, p. 79. 



  
 

determinando-se, assim, o objetivo da propriedade Essa nova função108 da propriedade 

privada fornece subsídios ao Poder Público para que imponha ao administrado uma 

utilização adequada da sua propriedade109.  

 

Com relação a função social da propriedade urbana, uma vez não 

atendidas as exigências estabelecidas nos planos diretores (CF, art. 182,§2º), é facultado 

aos Municípios a aplicação de medidas sancionatórias: edificação e parcelamento 

compulsórios, iptu progressivo e desapropriação com pagamento em títulos da dívida 

pública (CF, art. 182, §4º). 

 

A função social da propriedade urbana deve ser direcionada pelo Plano 

Diretor. Este deve conter as premissas básicas orientadoras das normas urbanísticas. O 

conjunto normativo formatará as bases fundamentais para a identificação do que seja 

interessante ou não admitir no território municipal em termos de uso de propriedade e 

desenvolvimento sustentável urbano.  

 

A grande dificuldade é definir o alcance o Estudo de Impacto de 

Vizinhança para que não seja confundido com um estudo de impacto ambiental de 

segunda classe110. 

 

O contorno dos estudos de impacto de vizinhança permitem sua 

apresentação como um instrumento de intervenção urbanística ligado aos limites 

territoriais não de todo o espaço do Município, o que englobaria as áreas rurais, mas 

apenas do espaço considerado como urbano. 

 

                                                 
108 Desenvolvida a partir da Doutrina Social da Igreja, por exemplo, nas Encíclicas Rerum Novarum, 

Mater et Magistra. 
109 Consoante as disposições do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância 

com suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o 

estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e patrimônio 

histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas (CC, art. 1228,§1º). Há também as 

regras dos chamados direitos de vizinhança (CC, arts. 1277 a 1313). 
110 Luiz Roberto da Mata. O Estatuto da Cidade à luz do Direito Ambiental, p. 135. 



  
 

Como instrumento de intervenção urbanística permite a tomada de 

medidas de caráter preventivo a fim de se evitar o desequilíbrio do crescimento urbano 

garantindo condições mínimas de ocupação dos espaços habitáveis. Fica claro também, 

pelo art. 38 da Lei 10252/2001 que a elaboração do EIV não dispensa a aprovação do 

EIA (Estudo Prévio de Impacto Ambiental) a fim de avaliar o possível dano que possa 

causar e as conseqüências em face do interesse público municipal. 

 

O termo impacto de vizinhança é utilizado para descrever situações 

específicas de impactos causados em áreas urbanas em relação a localização de alguns 

empreendimentos. Grandes impactos considerados significativos foram contemplados 

pela Resolução n. 01/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente e não pelo Estatuto 

da Cidade. 

 

Afirmam José Augusto de Lollo e Sérgio Antônio Röhm 

 

“Os impactos decorrentes de ocupações urbanas de menor expressão 

espacial, mas que representam alterações significativas nas condições do 

meio ambiente urbano (tais como supermercados, shoppings centers, 

grandes edifícios comerciais ou residenciais), necessitavam de 

alternativas apropriadas de caracterização e análise”111  

 

Assim, qualquer empreendimento que interfira na área urbana, em 

termos de modificações das condições ambientais artificiais, ou até naturais, dos 

espaços habitáveis submete-se ao estudo de impacto de vizinhança que condiciona, 

portanto, a licença urbanística. 

 

Este estudo não exclui o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e deve 

contemplar todos os aspectos positivos e, principalmente, os negativos do 

empreendimento para que haja possibilidade de planejamento por parte do Poder 

Público Municipal. Neste sentido é que se aponta o estudo de impacto de vizinhança 

como uma importante ferramenta na construção de políticas públicas urbanas. São 

                                                 
111 Aspectos negligenciados em estudo de impacto de vizinhança, p. 100. 



  
 

meios de prevenção ambiental e gestão do ambiente urbano e tornam-se imprescindíveis  

para o afastamento de transtornos ambientais. 

 

O EIA/RIMA destina-se a identificar os recursos ambientais e suas 

interações tal como existem, por meio do diagnóstico ambiental da área de influência, 

considerando os meios físico, biológico e socioeconômico. Avalia também a melhor 

alternativa tecnológica, a melhor localização, as medidas mitigadoras e compensatórias, 

além dos propor programas de monitoramento dos impactos nas fases de implantação e 

operação, a fim de ter atestada sua viabilidade ambiental pelo órgão competente.  

 

O EIV/RIV destina-se a empreendimentos de impacto significativo no 

meio urbano, sem que haja delimitação da extensão territorial ou de área construída, 

salvo se assim determinar a lei municipal, e aborda tópicos de qualquer estudo de 

planejamento urbano, por menor que este seja, como tráfego de veículos, infra-estrutura, 

produção de ruídos, equipamentos, etc., e não pode ser preterido num empreendimento 

de grande porte. 

 

Cabe observar que o EIV não é prévio ao projeto. Ele antecede ao 

licenciamento da obra, à construção e à autorização de funcionamento. Mas não ao 

projeto. Um EIV não é feito para analisar quais os tipos de atividade seriam adequadas 

ao terreno escolhido. Isto é função do zoneamento, discriminado na lei de uso e 

ocupação do solo, o que reforça a importância da elaboração do Plano Diretor pelo 

município.  

 

O controle do estudo de impacto como instrumento de política urbana 

também ocupou um lugar de destaque na legislação urbanística, porquanto o parágrafo 

único do artigo 37 do Estatuto da Cidade estabelece que aos documentos integrantes do 

EIV – Estudo de Impacto Ambiental será dada a devida publicidade. Ficarão 

disponíveis para a consulta no órgão público competente para a consulta a qualquer 

interessado.  

 

A publicidade fixa o caráter de construção democrática pretendido pelo 

legislador na medida em que abre espaço também para outros instrumentos da chamada 

gestão democrática da cidade como os debates e audiências públicas a serem 



  
 

promovidos quando se tratar de assunto de interesse urbano, pois o próprio Estatuto da 

Cidade ao estabelecer as diretrizes da política urbana reafirma a necessidade de 

audiência do Poder Público Municipal e da população interessada nos processos de 

implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos 

sobre o ambiente natural ou construído (artigo 2º, XIII, da Lei n. 10.257/01). 

 

Quais os empreendimentos e atividades sujeitos ao estudo de impacto de 

vizinhança? 

 

Restou claro que o artigo 36, da Lei n. 10.257/01 deixou a cargo do 

legislador municipal esta tarefa. A lei municipal fixará critérios a partir dos quais serão 

identificadas e determinadas as atividades e também quais serão os empreendimentos 

submetidos à regra estabelecida no Estatuto da Cidade. 

 

O legislador federal foi hábil ao veicular a disciplina jurídica dos estudos 

de impacto de vizinhança à legislação municipal por uma questão de predominância de 

interesse local112, pois é o Município dispõe de melhores condições para regulamentar o 

que estará ou não sujeito ao estudo de impacto de vizinhança. 

 

No Município de São Paulo, Decreto n. 34.713/94, alterado pelo Decreto 

36.613/96, ao cuidar do Relatório de Impacto de Vizinhança determinou, em função da 

área, os empreendimentos que dependem do estudo para a obtenção de licença na 

cidade. Assim, entendeu o legisladora municipal para enquadrar neste dispositivo 

normativo projetos de significativo impacto, de iniciativa pública ou privada, que façam 

referência a implementação de empreendimentos industriais (área igual ou superior a 

vinte mil metros quadrados), institucionais (área igual ou superior a quarenta mil metros 

quadrados), de serviços e comércio (área igual ou superior a sessenta mil metros 

quadrados) e residenciais (área igual ou superior a oitenta mil metros quadrados). 

 

A legislação municipal leva em consideração, neste caso a destinação do 

empreendimento e a área de construção. 

 

                                                 
112 Constituição Federal, artigo 30, inciso I. 



  
 

Merece destaque o comentário de Lucéia Martins Soares113 ao discorrer 

sobre o fato que às vezes nos grandes centros urbanos, o binômio (destinação do 

empreendimento/área de construção) pode não ser suficiente para demonstrar o real 

impacto de vizinhança como pretendido pelo Poder Público, pois cada região de uma 

cidade apresenta características distintas o que leva maior ou menor impacto. Cita como 

exemplo, a construção do Shopping Higienópolis em região residencial com alto índice 

de ocupação na cidade de São Paulo. 

 

O Município de Governador Valadares em Minas Gerais, com a 

promulgação da Lei 5149, de 20 de fevereiro de 2003, também tratou do assunto. 

Destaque para o artigo 5º da referida lei que concede à Secretaria Municipal de 

Planejamento e Coordenação a capacidade de manifestar-se de forma conclusiva sobre o 

estudo, aprovando ou rejeitando o projeto, podendo até condicionar sua aprovação à 

adoção de medidas mitigadoras pelo proponente. 

 

O artigo 8º ainda destaca os empreendimentos que dependerão de 

aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV): os edifícios, os conjuntos de 

residências, lojas ou escritórios, com mais de 10 unidades, os estabelecimentos que 

realizem qualquer tipo de atividades sonoras, geração de lixo ou outra forma de 

poluição.. 

 

A partir da avaliação dos comandos legais, conclui-se primeiro que a 

simples definição de empreendimentos e atividades urbanas sujeitas ao EIV não é 

suficiente, ou seja, há que se obrigar a avaliação das atividades urbanas para que seja 

possível a correta percepção não somente do segmento (alimentício, industrial, 

comercial, residencial), mas, principalmente, do impacto que será gerado no entorno e à 

própria cidade. Segundo, as atividades ou empreendimentos públicos ou privados 

sujeitam-se a disciplina do EIV. Terceiro, mesmo já com obtenção de licença de 

funcionamento antes da promulgação da lei, eventuais modificações de projeto que 

resultem na reforma e ampliação de alguns empreendimentos (shoppings, estádios) 

submetem-se às disposições legais no tocante à exigência de estudo de impacto de 

vizinhança. 

                                                 
113 Estudo de impacto de vizinhança, p. 309. 



  
 

A preservação do patrimônio histórico114, por exemplo, analisada sob 

forma de afirmação não só democrática, mais, principalmente, em relação à 

identificação do indivíduo com sua cidade, resulta de uma melhor participação popular 

nas decisões acerca do planejamento do espaço. 

A efetivação da cidadania, inserta no art. 1º, inciso II do texto 

constitucional, tornou-se ainda mais emblemática com advento do Estatuto da Cidade, 

pois a matéria foi tratada de forma explícita, ganhando contornos no art. 2º, inciso XIII 

e, instrumentalizado-se de modo satisfatório no artigo 43 que apresenta dispositivos a 

respeito da gestão democrática da cidade, restando, ademais, vinculada ao Estudo de 

Impacto de Vizinhança (artigo 37, da Lei n. 10.257/01).115 

                                                 

114 "Art.215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da 

cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais." 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 

grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-

culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 

ecológico e científico. 

115 "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: 



  
 

A participação popular no estudo de impacto de vizinhança que serve de 

medida preventiva contra a modificação para pior do ambiente, se não adequadamente 

efetivada pelo órgão competente pode justificar a ação popular contra ato lesivo ao 

patrimônio público, inclusive quanto ao patrimônio histórico e cultural, o remédio 

adequado a ser manejado pelos munícipes prejudicados. 

Assim, funciona o Estudo de Impacto de Vizinhança como um 

instrumento garantidor à identidade de uma cidade e seus habitantes. 

Em relação aos aspectos a serem observados nos Estudos de Impacto de 

Vizinhança, o adensamento populacional estará diretamente relacionado com a provisão 

de redes de equipamentos e serviços públicos e o redimensionamento destas redes, 

conforme previsão da lei de zoneamento. Por via de conseqüência, a adequação dos 

empreendimentos sujeitos ao estudo de impacto de vizinhança ao uso do solo acabará 

por colocar em pauta a utilização do solo dos terrenos circunvizinhos. 

 

2.4. DIFICULDADES DE IMPLEMENTAÇÃO DO EIV. 

 

 

É inegável a importância dos instrumentos de ordenação territorial 

urbana e controle de impactos. Todavia, anos depois da promulgação do Estatuto da 

Cidade, o Estudo de Impacto de Vizinhança ainda permanece um estranho. 

 

A regulamentação do EIV independe do Plano Diretor, embora seja 

desejável, que independentemente do instrumento de intervenção urbanística utilizado 

haja, pelo menos, complementaridade. 

 

A questão que envolve a repartição constitucional de competências 

poderia ser trazida à discussão como uma possível dificuldade na regulamentação e 

implementação dos estudos de impacto de vizinhança. Isto porque o artigo 24, inciso I, 

da Constituição Federal não atribui expressamente a competência para que os 

                                                                                                                                               
VII - paisagem urbana e patrimônio natural e cultural." 

 



  
 

Municípios legislem sobre direito urbanístico. Outros temas correlatos que naturalmente 

interferem no ambiente urbano fugiriam de sua atribuição. É o caso da atribuição para 

legislar concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa 

do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição (inciso VI), 

proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico (inciso VII), 

responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, 

estético, histórico, turístico e paisagístico(inciso VIII).  

 

Contudo, a exclusão dos Municípios do rol do art. 24 da Constituição não 

significou a negativa do direito de legislar sobre as questões ali inseridas, desde que observadas 

as condições estabelecidas pela própria Constituição Federal, conforme dispõe o artigo 30, 

incisos I (interesse local) e II (suplementar e complementar a legislação federal e estadual no 

que couber). 

 

Outro fato importante é a concatenação do Estudo de Impacto de Vizinhança 

com o Plano Diretor. O problema, no entanto, pode surgir em relação às cidades desobrigadas 

por lei na edição de um Plano Diretor que podem acomodar-se em seu sistema de gestão. As 

hipóteses previstas no Estatuto da Cidade que fornecem referência aos Municípios que estarão 

obrigados à edição de plano diretor, muito embora não estejam previstas no artigo 182 da 

Constituição, justificam-se pela atribuição constitucional de competências da União, em matéria 

urbanística, daí o fato da lei geral sobre direito urbanístico revelar exigências outras que o texto 

do artigo 182 não contemplou, além de ser um desdobramento da política das cidades voltadas 

para a preservação do espaço e, principalmente, proteção à qualidade de vida das pessoas. 

 

Cidades integrantes de áreas de especial interesse turístico, por exemplo, em 

razão do grau de atração, mesmo com menos de vinte mil habitantes, necessita de traçar 

diretrizes relativas a seu crescimento. 



  
 

3. ESTUDOS DE IMPACTO: CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS URBANAS. 

 

3.1. O DESENHO DA POLÍTICA PÚBLICA. 

 
A passagem do Estado Liberal para o Estado Social ocorreu em razão da 

consagração dos direitos sociais, econômicos e culturais identificados como direitos 

fundamentais de segunda geração, constitucionalizados a partir do México, em 1917, 

Weimar (Alemanha), em 1919 e, Brasil, 1934116. 

 

Já não se reclama a compreensão do Estado-abstenção. Procura-se 

compreender a atuação positiva na concretização dos direitos fundamentais: o Estado-

prestador. 

 

Neste sentido, destaca Maria Paula Dallari Bucci, “o papel dos direitos 

fundamentais evoluiu no sentido de garantir a liberdade em face das ameaças 

perpretadas não mais pelo Estado, mas pelos poderes não estatais (como o poder 

econômico interno, além das forças econômicas e políticas exteriores ao Estado). 

Evoluiu também para a ampliação do seu sentido, que agrega às liberdades 

fundamentais os direitos de participação ou de prestação”.117  

 

Como o objetivo básico da Política Nacional do Meio Ambiente, 

instituída pela Lei n. 6.938/81, está inserido na idéia de compatibilização do 

desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e 

do equilíbrio ecológico, resulta que a ação governamental no que diz respeito à 

definição de áreas prioritárias para sua atuação, importa no reconhecimento de seu papel 

como principal agente regulador dos conflitos ambientais na sociedade de risco. 

 

                                                 
116 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 
117 O conceito de política pública em direito, p. 8. In: Políticas públicas: reflexões sobre o conceito 

jurídico. São Paulo: Saraiva, 2008. 



  
 

Nas palavras de Cristiane Derani, “o Estado é o poder social 

institucionalizado e ele se legitima enquanto exterioriza suas finalidades.sociais”118  

 

A finalidade social reflete a supremacia do interesse público considerado 

como o “interesse das pessoas tomadas em situação no espaço público o que 

corresponde a dizer, nas suas relações sociais. É o interesse do indivíduo em sociedade. 

– interesse público ou interesse da coletividade podendo ser utilizados como sinônimos 

no estado democrático de direito, pois o que se chama de interesse público é o interesse 

coletivo inscrito na ação do Poder Público”, afirma Cristiane Derani119. 

 

Ressalta ainda que o interesse que rege o poder público para a realização 

de atos não é subjetivo, pois não tem origem na vontade do sujeito. Ao exercer uma 

função pública, o agente público não age segundo um interesse, mas tão somente 

cumpre deveres”120 pois o agente público somente pode fazer o que a lei permite que o 

faça. 

 

É importante ressaltar que o interesse público aqui referido não se refere 

ao interesse do Estado, de acordo com a clássica distinção apresentada por Renato 

Alessi em sua clássica obra “Sistema de Direito Administrativo Italiano”. Para Alessi, o 

interesse público comporta uma apreciação sob dois pontos de vista, quais sejam, o 

interesse primário (interesse público) e o interesse secundário (interesse do Estado). 

 

Assim, o interesse público é um princípio jurídico que deve ser 

preenchido pela atividade estatal prevista na regra jurídica. É orientador das ações 

públicas, o que faz dele um princípio fundamental do estado moderno de direito.121 

Estas ações decorrem da lei e são operacionalizadas pelos agentes investidos no poder. 

A mediação dos interesses em jogo é construída a partir dos atores políticos e por meio 

de instituições públicas. 

 

                                                 
118 DERANI, Cristiane. Privatização e serviços públicos: as ações do Estado na produção econômica, p. 

35. 
119 Idem, p. 47. 
120 Idem, p. 46 
121 Idem, p. 48. 



  
 

A análise da questão política não foge à discussão. Político “é aquilo que 

pertence ao processo social de decisão, dominação, sanção, distribuição”122. 

 

Por que política pública?  

 

Segundo Celina Souza123 

 

 “política pública enquanto área de conhecimento e disciplina acadêmica 

nasce nos EUA e rompe com as etapas seguidas pela tradição européia de 

estudos e pesquisas nessa área, que se concentravam, então, mais na 

análise sobre o Estado e suas instituições do que na produção dos 

governos. Assim, na Europa, a área de política pública vai surgir como 

um desdobramento dos trabalhos baseados em teorias explicativas sobre 

o papel do Estado e de uma das mais importantes instituições do Estado - 

o governo -, produtor, por excelência, de políticas públicas.” 

 
 
Reporta, ainda, Celina Souza124 que se considera que a área de políticas 

públicas contou com quatro grandes “pais” fundadores: 

 

“H. Laswell (1936), que introduz a expressão policy analysis (análise de 

política pública), ainda nos anos 30, como forma de conciliar 

conhecimento científico/ acadêmico com a produção empírica dos 

governos e também como forma de estabelecer o diálogo entre cientistas 

sociais, grupos de interesse e governo; H. Simon (1957) introduziu o 

conceito de racionalidade limitada dos decisores públicos (policy 

makers), argumentando, todavia, que a limitação da racionalidade 

poderia ser minimizada pelo conhecimento racional; C. Lindblom (1959; 

1979) questionou a ênfase no racionalismo de Laswell e Simon e propôs 

a incorporação de outras variáveis à formulação e à análise de políticas 

                                                 
122 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico, p. 3. 
123 Políticas públicas: uma revisão da literatura. In: Sociologias, Porto Alegre, ano 8, nº 16, jul/dez 2006, 

p. 20-45 
124 Idem, p. 20-45.. 



  
 

públicas, tais como as relações de poder e a integração entre as diferentes 

fases do processo decisório o que não teria necessariamente um fim ou 

um princípio. Daí por que as políticas públicas precisariam incorporar 

outros elementos à sua formulação e à sua análise além das questões de 

racionalidade, tais como o papel das eleições, das burocracias, dos 

partidos e dos grupos de interesse.e D. Easton (1965) contribuiu para a 

área ao definir a política pública como um sistema, ou seja, como uma 

relação entre formulação, resultados e o ambiente. Segundo Easton, 

políticas públicas recebem inputs dos partidos, da mídia e dos grupos de 

interesse, que influenciam seus resultados e efeitos.” 

Observa Patrícia Massa-Azarbe125 que a análise das políticas públicas 

alcança o estudo da Administração Pública e da Ciência Política. No entanto, o tema 

também pode ser abordado sob a perspectiva jurídica posto que a construção de uma 

política carrega aspectos econômicos e sociais que refletem no ordenamento jurídico, a 

partir do momento em que, no atual estágio, encontra-se o Estado Constitucional 

baseado no princípio da legalidade. 

Assim, o enquadramento das políticas públicas como uma categoria 

jurídica também se justifica na medida em que pode ser considerada uma forma de 

concretização dos direitos humanos, em particular os direitos sociais, afirma Maria 

Paula Dallari Bucci126. 

A política expressa poder e reflete “atos oriundos das relações de força 

na sociedade.”127 Segundo Cristiane Derani, “as políticas são chamadas de públicas, 

quando as ações são comandadas pelos agentes estatais e destinadas a alterar as relações 

sociais existentes. São políticas públicas porque são manifestações das relações de 

forças sociais refletidas nas instituições estatais e atuam sobre campos institucionais 

diversos, para produzir efeitos modificadores da vida social.”128 

 

                                                 
125 Dimensão jurídica das políticas públicas, In: BUCCI, Maria Paula Dallari (Org.). Políticas públicas: 

reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006, p.29 
126 Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico, p.3 
127 DERANI, Cristiane. Idem, p. 239 
128 Idem, p. 239. 



  
 

Maria Paula Dallari Bucci define políticas públicas como “programas de 

ação governamental que visam coordenar os meios à disposição do Estado e as 

atividades privadas para a realização de objetivos socialmente relevantes e 

politicamente determinados”.129 

 

Segundo Cristiane Derani, a construção da política ocorre no interior da 

estrutura estatal em três momentos: decisão estatal, alteração institucional e ações 

públicas propriamente ditas.130 

 

Tomadas por agentes públicos com atribuições legais para tanto, as 

decisões no interior da administração, com maior ou menor participação social, acabam 

por provocar a reformulação de sua estrutura administrativa para o atendimento às 

proposições para que os pressupostos norteadores da política pública sejam colocados 

no plano prático. 

 

A deficiência na implementação de políticas públicas condiciona o 

surgimento do Estado Teatral, assim denominado por Antônio Herman de Vasconcelos 

e Benjamin131 como aquele que “ao regular a proteção ao meio ambiente, mantém uma 

situação de vácuo entre a lei e a implementação”. Daí a colocação do autor no sentido 

que a implementação da proteção ambiental não é um poder, mas um dever, sobretudo 

porque a Constituição impõe ao Poder Público este dever (CF, artigo 225). 

 

Decorre desta apreciação o seguinte questionamento: quando inexiste 

atuação legislativa de modelagem das políticas públicas e administrativa 

implementadora destas mesmas políticas, o Poder Judiciário pode construir política ou 

impor a implementação delas preenchendo o vazio deixado pelo Poder Legislativo e 

Poder Executivo? 

 

                                                 
129 Direito administrativo e políticas públicas, p. 241. 
130 Política pública e a norma política, p. 135. 
131 O Estado teatral e a implementação do direito ambiental. Anais do 7º Congresso Internacional de 

Direito Ambiental. São Paulo, v. 1, p. 338. 



  
 

Segundo Luiz Vernek Vianna132 existem duas correntes que explicam a 

questão. A primeira (procedimentalista), vê o controle judicial como um prejuízo ao 

desenvolvimento da cidadania ativa, pois o Estado assume uma função paternalista. O 

cidadão torna-se um cliente e o Judiciário seu fornecedor de serviço. Por sua vez, a 

segunda corrente (substancialista) compreende a questão a partir do ponto de vista do 

desenho de um novo papel ao Judiciário ao adquirir uma postura mais ativa, face aos 

interesses colocados em jogo. 

 

A judicialização das políticas públicas encontra seu fundamento na 

manutenção da supremacia e da força normativa da Constituição. A inércia dos Poderes 

Executivo e Legislativo justifica o ativismo judicial. 

 

Neste sentido, sustenta Álvaro Luiz Valery Mirra133 que ao admitir-se a 

determinação aos governos, por intermédio de ações judiciais, de determinadas medidas 

destinadas à preservação do meio ambiente, não se está atribuindo do Poder Judiciário o 

poder de criar políticas ambientais, mas tão somente impor a execução daquelas já 

estabelecidas na Constituição, nas leis ou adotadas pelo próprio governo” 

 

A questão, explica Norberto Bobbio134, em relação aos direitos humanos 

não é mais fundamentá-los, e, sim, protegê-los. Isto impõe ao Judiciário, segundo 

Zenildo Bodnar, “o dever de atuar de maneira eficaz na concretização dos direitos 

fundamentais, com mecanismos processuais céleres e com decisões adequadas e 

socialmente conseqüentes.”135 

 

Assim, a discricionariedade dos atos da administração pública está 

vinculada aos princípios constitucionais, pois há de se reconhecer o dever de 

implementação dos direitos fundamentais. 

 

                                                 
132 A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 1999. 
133 Limites e controle dos atos do Poder Público em matéria ambiental. In: Ação Civil Pública. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 57. 
134 Apud BODNAR, Zenildo. Controle jurisdicional de políticas públicas ambientais, p.352. In: Revista 

de Direito Ambiental, n. 46. 
135 Controle jurisdicional de políticas públicas ambientais, p. 352. 



  
 

A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 

livre iniciativa (CF, artigo 170 caput), impõe um pensamento, uma direção de atuação 

governamental no sentido de assegurar a todos existência digna, observados os 

princípios da atividade econômica, dentre eles a defesa do meio ambiente, observando-

se, para isso, um tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental (CF, artigo 

170, VI). Não se trata de um interesse do indivíduo contra o Estado como limitador de 

poder, mas interesse que ultrapassa o aspecto puramente individual para se caracterizar 

como difuso de modo a alcançar, inclusive, as futuras gerações. 

 

Decorre, então, observar a questão sob o seguinte aspecto: o papel do 

Estado como agente atuante no domínio econômico, relativamente à construção de 

políticas públicas ambientais136, como meios de ação – ordenação e coordenação – é 

traçado pelo Direito. 

 

A Constituição Federal declara o direito à saúde como um direito 

fundamental social. Objeto especial de atenção do legislador constituinte, a garantia à 

saúde é indispensável para assegurar o bem-estar e o desenvolvimento. 

 

Previsto no artigo 6º do texto constitucional, também encontra 

fundamento em outros dispositivos nele previstos, como é o caso do artigo 170, 193 e 

194. 

 

                                                 
136 SCAFF, Fernando Facury e TUPIASSU, Lise Vieira da Costa exemplificam a questão ao tratar do 

ICMS Ecológico: 

“O ICMS Ecológico tem sua origem relacionada à busca de alternativas para o financiamento público em 

municípios cujas restrições ao uso do solo são fortes empecilhos ao desenvolvimento das atividades 

econômicas clássicas. O instituto traz resultados surpreendentes capazes de conferir nova feição a todas as 

políticas ambientais nacionais. 

Nota-se que a política do ICMS Ecológico representa uma clara intervenção positiva do Estado, como 

fator de regulação não coercitiva, através da utilização de uma forma de subsídio, tal como um incentivo 

fiscal intergovernamental. Tal incentivo representa um forte instrumento econômico extrafiscal com 

vistas à consecução de uma finalidade constitucional de preservação, promovendo justiça fiscal, e 

influenciando na ação voluntária dos municípios que buscam um aumento de receita, na busca de uma 

melhor qualidade de vida para suas populações”(Tributação e políticas públicas: o ICMS ecológico. In: 

Revista de Direito Ambiental, n. 38, p. 108). 



  
 

A saúde, propõe o artigo 196, “é um direito de todos e um dever do 

Estado, garantindo-se mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 

 

Assim, a declaração de um direito fundamental requer, por outro lado, a 

ação, o dever do Estado no estabelecimento de um complexo de políticas públicas 

eficazes desenvolvidas como resposta à necessidade de proteção contra riscos sociais e 

ambientais. 

 

Nas cidades as políticas públicas justificam uma proposta de “alteração 

das relações sociais existentes”137 na medida em que possibilitam a transformação da 

realidade social. 

 

A urbanização gera problemas138 na medida em que altera o ambiente 

urbano, provoca desorganização social com carência de habitação, desemprego, 

problemas de higiene e saneamento básico. 

 

Explica José Afonso da Silva a advertência de Gaston Bardet: a 

urbanização é o mal e a urbanificação é o remédio.139 Assim, a urbanificação se perfaz 

em um processo de correção da urbanização por meio da intervenção do Poder Público. 

 

O plano é a expressão da política geral do Estado, lembra Gilberto 

Bercovici140. Mais que um programa é um “ato de direção da vontade do Estado que é 

determinada por meio de um conjunto de medidas coordenadas, pois não pode limitar-se 

a uma mera enunciação de reivindicações”.141 

 

                                                 
137 Expressão utilizada por DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. 
138 SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro, p. 27. 
139 Idem, p. 27. 
140 Planejamento e políticas públicas: por uma nova compreensão do papel do Estado, p. 145. 
141 Apud BERCOVICI, Gilberto, p. 145. 



  
 

O planejamento, recorda José Afonso da Silva142, “é um processo técnico 

instrumentado para transformar a realidade existente no sentido de objetivos 

previamente estabelecidos.” 

 

Fundamentado no artigo 21, inciso IX e artigo 174, §1º da Constituição 

de 1988, não se trata de instrumento dependente da vontade dos governantes. Nas 

palavras de José Afonso da Silva “é uma previsão constitucional e uma provisão legal. 

Tornou-se imposição jurídica, mediante a obrigação de elaborar planos, que são os 

instrumentos consubstanciadores do respectivo processo. Em razão da aplicação do 

artigo 48, inciso IV, os planos adquirem natureza de lei”.143 

 

Resta saber se em razão da disposição constitucional relativa a proteção 

ao meio ambiente, os planos serão impositivos ou indicativos. 

 

O caput do artigo 174 da Constituição Federal assim estabelece:  “Como 

agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da 

lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o 

setor público e indicativo para o setor privado.” 

 

Na verdade, os planos também podem ser imperativos ao setor privado 

quando este desenvolve atividade econômica de que resulte significativo impacto 

ambiental, pois, por força do artigo 225, parágrafo primeiro, inciso IV da Lei 

Fundamental, o pressuposto “significativo impacto” justifica a exigência de estudo 

ambiental, tal como figurado nas hipóteses exemplificativas no artigo 2º da Resolução 

CONAMA n. 01/86. 

 

Assim, os estudos ambientais de que resultem impactos relevantes 

apresentam-se como planos que identificam e gerenciam a nova realidade porvir. Não se 

pode olvidar, contudo, que a publicidade e a transparência dos estudos constituem-se 

em pressupostos informadores do processo de tomada de decisões no centro da 

atividade administrativa e constituem-se em mecanismo de afirmação do processo 

                                                 
142 Direito urbanístico brasileiro, p. 89. 
143 Direito urbanístico brasileiro, p. 90. 



  
 

democrático de um país. Desta forma, o ponto de partida para a discussão acerca da 

sustentabilidade está atrelado ao direito à informação de que resultará em um avanço 

significativo do princípio da participação em matérias ambientais de grande 

repercussão. 

 

Neste sentido, Cristiane Derani afirma que “planejar para um 

desenvolvimento sustentável, segundo ensinamento de Archibugi, significa 

essencialmente um gerenciamento de recursos, pelo qual a direção e qualidade das 

condições ambientais são permanentemente monitoradas, de modo a obter a mais 

completa quantidade de informações para uma resposta política efetiva.”144 

 

Assim, a sustentabilidade como produto do planejamento requer “uma 

mudança no modo de pensar o desenvolvimento, isto é, um pensamento mais 

estratégico, mais coeso e mais multidimensional que assegure a compatibilidade de 

interesses econômicos e ambientais”.145 

 

Isso provoca, certamente, um deslocamento em relação ao centro das 

decisões. Num processo de governança, atores públicos e privados integram este 

mecanismo inovador de arranjos e articulações dos interesses comuns compartilhados. 

 

Interesse comum porque pertence a todos, pois o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado é considerado como um bem de uso comum do povo. 

Compartilhado porque deve ser preservado e as responsabilidades devem ser 

distribuídas uma vez que há uma imposição constitucional que remete à atenção do 

Poder Público e da Coletividade para as questões ambientais. 

 

Significa: o estudo de impacto ambiental, exigido para impactos 

significativos, importa em reconhecer o compartilhamento de interesses comuns entre o 

proponente, a população, direta e indiretamente interessada, e o Poder Público que terá 

em mãos ferramental capaz de coadunar os interesses em jogo transformando a 

realidade do plano jurídico num primeiro momento. Tal situação é perfeitamente 

                                                 
144 Direito ambiental econômico, p. 157. 
145 Ob. cit., p. 157. 



  
 

possível nos Municípios em razão de suas competências locais que impõem, por 

exemplo, a revisão pelo menos a cada dez anos dos planos diretores em razão do 

princípio da coesão dinâmica. 

 

O princípio da coesão dinâmica elucida a dinâmica do planejamento 

urbano. Como o objetivo do planejamento é a modificação, para melhor, da realidade 

urbana, os planejamentos devem ser revisitados de forma a não se permitir o 

distanciamento da realidade. 

 

O desenvolvimento urbano sustentável146 hoje é uma grande 

preocupação. Por isso, ao distribuir as competências legislativas em matéria urbanística 

o legislador constituinte enfatizou o papel dos Municípios, pois a execução da política 

urbana a ele cabe. 

 

O federalismo brasileiro orienta o processo de descentralização político-

administrativa do Estado. Acentua um modelo de cooperação tendo o Município 

importante papel na resolução dos problemas locais, notadamente, no que diz respeito a 

organização dos espaços habitáveis. 

 

A atividade planejadora aparece na Constituição como essencial para que 

o Município ordene o parcelamento, o uso e a ocupação do solo. 

 

Do ponto de vista jurídico-formal o tratamento dado à  questão também 

revela que a transformação do meio urbano prescinde de reflexão apurada de todos os 

setores envolvidos para que não se resumam projetos meramente impositivos e anti-

democráticos. A contra-indicação da unilateralidade de atuação do Poder Público na 

elaboração de planos é clara a partir do próprio texto constitucional e disposições 

referenciadas na Lei n. 10.257/01 ao tratar da gestão democrática da cidade. 

 

Com efeito, a participação popular enaltece e fortalece a capacidade 

decisória. Fernando Alves Correia descreve que o objetivo da participação popular 

                                                 
146 Expressão utilizada por Carla Canepa. Cidades sustentáveis: o Município como lócus da 

sustentabilidade. 



  
 

proporciona maior conhecimento e aquisição de experiência para a Administração 

Pública, o que é indispensável para a tomada de decisões mais adequadas.147  

 

O ativismo na condução das ações públicas não deve ser episódica. Por 

essa razão, o Estatuto da Cidade (Lei n.º 10.257/01) exige para a implementação dos 

planos diretores, que se resumem ao projeto da cidade do amanhã, a promoção de 

audiências públicas com vistas a fomentar o debate e provocar a participação popular. 

Impactos ambientais significativos, analisados via estudos técnicos especializados – 

EIA e EIV – devem repercutir, portanto, na ponderação de interesses políticos, 

econômicos, sociais e ambientais que serão, posteriormente, consubstanciados em lei 

disciplinadora municipal que traçará os caminhos para a modelação satisfatória de uma 

cidade. 

 A atividade do Poder Público está sob sujeição dos princípios aplicáveis 

à Administração Pública, o que não torna os planos uma figura sui generis isenta de 

controle. 

Ou seja, a atividade administrativa encontra-se condicionada às previsões 

do ordenamento jurídico. A legalidade é a expressão da vontade popular que coíbe 

abusos do poder. Assim, a sujeição ao império da lei desdobra-se no reconhecimento da 

finalidade pública, princípio segundo o qual a atividade administrativa aponta para a 

direção de realização do interesse público. 

Esta fórmula foi bem apontada por Celso Antônio Bandeira de Mello148 

ao afirmar que o “princípio da legalidade provoca a completa submissão da 

Administração às leis”, pois há um dever de obediência que resulta no cumprimento 

desta e na efetivação da mesma no plano da realidade estudada. 

A atuação administrativa se perfaz secundum legem, isto é, de acordo 

com o que a lei autoriza o administrador fazer. Logo, a execução de uma política 

encontra-se umbilicalmente ligada a projeção dos orçamentos. 

                                                 
147 O plano urbanístico e o princípio da igualdade, p. 251. 
148 Curso de direito administrativo, p. 101. 



  
 

Vale dizer, segundo o artigo 165 da Constituição Federal, leis de 

iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes 

orçamentárias e os orçamentos anuais. 

A instituição do plano plurianual, estabelece diretrizes regionalizadas 

para o alcance dos objetivos da administração, ao passo que as diretrizes orçamentárias 

compreendem as metas e prioridades da administração e serve de norte para a 

elaboração das leis orçamentárias anuais. 

A realização das competências não legislativas em matéria de proteção 

ao meio ambiente previstas no artigo 23 da Constituição, depende da atividade 

financeira do Poder Público, ou seja, depende dos objetivos traçados pela lei, depende 

de previsão orçamentária que não deve conter disposição estranha à fixação de receitas 

para a realização de despesas. 

Em razão do princípio da simetria e do pacto federativo, é possível 

pensar nesta mesma estrutura moldada pela Constituição e aplica-la à realidade 

municipal. Assim, uma política pública passa a ser sistematizada por uma norma 

cogente, daí seu conteúdo jurídico que não a afasta do controle jurisdicional (CF, artigo 

5º, inciso XXXV). 

Afirma Cristiane Derani que a “norma política que dispõe sobre 

objetivos a serem alcançados não pode ser questionada materialmente por conta de sua 

generalidade e abstração. O fato é que em decorrência desta lei-quadro decorrem ações 

positivas práticas e normativas prescritivas de conduta e, neste momento, é possível 

verificar materialmente a realização do dever estatal de realizar políticas. Logo, o juízo 

de legalidade ou constitucionalidade da política não recai sobre ela como um todo, mas 

sobre os textos normativos que dela emanam ou sobre as ações que ela inspira”149 

 

3.2. OS ESTUDOS DE IMPACTO COMO INSTRUMENTOS DE 

CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LOCAIS: PLANOS DIR ETORES. 

                                                 
149 Política pública e norma política, p. 137. In: Maria Paula Dallari Bucci (org.). Políticas públicas: 

reflexões sobre o conceito jurídico. 



  
 

 

3.2.1. POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

Os deslocamentos urbanos tornaram-se um fenômeno global. A rápida 

urbanização revela isso. Afirma Antônio Guterres150 que de certa forma o processo de 

urbanização tem sido alimentado por migrantes que saem das comunidades de origem 

atraídos por melhores oportunidades para sobrevivência devido aos bens e serviços em 

áreas urbanas. 

Urbanização significa crescimento a maior da população urbana em 

relação à população rural. Não se trata de crescimento da cidade, mas fenômeno de 

concentração urbana, afirma José Afonso da Silva.151  

O reconhecimento da questão urbana como pauta da agenda desencadeou 

a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano que procura entender a cidade como 

força ativa capaz de gerar empregos, produzir renda e se desenvolver.152 

Sem investimento público não há que se falar em desenvolvimento 

social, pois a urbanização gera problemas de ordem ambiental, provoca déficit de 

moradia, modifica a utilização do solo e da paisagem urbana. 

A aplicação de instrumentos que visem à operacionalização das funções 

sociais da cidade se dá por meio do Plano Diretor. Um projeto que deve ter como base a 

inclusão social e a prática da cidadania. Deste modo é possível almejar a cidade 

realizada na moradia digna, na terra urbanizada, no saneamento ambiental, na infra-

estrutura de equipamentos urbanos de qualidade, na geração de renda, no acesso à 

educação e cultura, lazer, trabalho, informação e participação. 

                                                 
150 Deslocamentos urbanos: um fenômeno global, In: Folha de São Paulo, Domingo 21 de março de 2010, 

Caderno Opinião, p. A3. 
151 Direito urbanístico brasileiro, p. 26. 
152 Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano, Disponível em < www.seplan.se.gov.br/pndu> acesso 

em 06 de janeiro de 2010. 



  
 

Com o escopo de construir uma “cidade para todos”, a 1º Conferência 

Nacional das Cidades destacou a base da proposição da política urbana a partir da 

participação  popular. Assim, “a base de uma política urbana com a participação 

popular, está no reconhecimento de que a participação nas políticas públicas é um 

direito dos cidadãos e de que o caminho para o enfrentamento da crise urbana está 

diretamente vinculado à articulação e  integração de esforços em todos os níveis de 

governo”.153 

É o que destaca o inciso I do artigo 1º, da Resolução n.º 13 do 

CONCIDADES - Conselho das Cidades154, de 16 de junho de 2004: “todos os atores 

(governamentais e não governamentais) necessitam se emprenhar na construção de uma 

cultura democrática participativa”, visando alcançar os objetivos seguintes: 

a) construção de uma nova política urbana com a participação da 

sociedade, em todo o país, para reverter o quadro de exclusão e de desigualdade 

existente nas cidades; 

b) afastamento a política urbana fragmentada, clientelista e excludente 

que necessita ser superada face a formulação de propostas coletivas que englobem todos 

os atores sociais; 

c) afastamento da burocratização e fomentar a interligação entre as 

propostas nas esferas de governo; 

d) mobilização social para a construção de um sistema nacional de 

política urbana a partir de algumas vertentes que consistem no planejamento territorial, 

habitação, saneamento ambiental, trânsito, transporte e mobilidade. 

 

3.2.2. O MUNICÍPIO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA POL ÍTICA 

URBANA. 

 

                                                 
153 Disponível em: <http:// www.seplan.se.gov.br> acesso em 06 de janeiro de 2010 
154 Instituído a partir do Decreto n.º5.031/04; Portarias n.º 143/04, 150/04 e 151/04. 



  
 

Pensar em ordenação dos espaços habitáveis implica em trazer à reflexão 

a temática central desta dissertação, qual seja, a utilização dos estudos de impacto – 

ambiental e de vizinhança – como mecanismos de construção de projetos locais que 

percebam os “Municípios como o lócus da sustentabilidade”, para utilizar a expressão 

de Carla Canepa155. 

Isto porque é oportuno esclarecer que o desenvolvimento local será 

alcançado a partir da adequação de instrumentos técnicos e jurídicos à realidade alterada 

e será consubstanciada em princípios básicos voltados à sadia qualidade de vida, 

regência democrática da cidade e cumprimento da função social da propriedade. 

Em nosso ordenamento jurídico, cumpre ressaltar que o direito de 

propriedade possui respaldo constitucional (CF, artigo 5º, inciso XXII) e é 

reconhecidamente um direito fundamental. Com efeito, estão mantidos seus atributos 

tradicionais (ius utendi, fruendi et abutendi), mas não de modo absoluto. Sua 

relativização ao longo do tempo deu-lhe um desenho social o que significa dizer que o 

próprio preceito normativo que assegura o direito de usar, fruir e dispor da coisa 

encontra seu limite na lei. 

Ao se sujeitar aos princípios constitucionais, a disciplina jurídica que 

assegura e regula o direito de propriedade encontra sua nota característica na construção 

de um conceito e no asseguramento da idéia de função social156.  

À propriedade pode ser atribuída, nas palavras de Celso Antônio 

Bandeira de Mello157, "conteúdo vinculado aos objetivos da justiça social, ou seja, 

comprometido com o projeto de uma sociedade mais igualitária ou menos 

desequilibrada no qual o acesso à propriedade e o uso dela sejam orientados no sentido 

de proporcionar a ampliação de oportunidades a todos os cidadãos". 

A propriedade tem fundamento num direito de obrigação. Obrigação de 

cumprimento de uma função em razão do lugar que ocupa, ou seja, uma obrigação 

                                                 
155 Cidades sustentáveis: o município como lócus da sustentabilidade. 
156 Neste sentido: FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Disciplina urbanística da propriedade, p. 24; GOMES, 

Orlando. Significado da evolução contemporânea do direito de propriedade, RT 757/717. 
157 Novos aspectos da função social da propriedade no direito público, In: RDP 84/43 



  
 

social de realização. Retrata um direito subjetivo e ao mesmo tempo uma função 

(obrigação) daquele que possui a riqueza posto que deve condiciona-la à realização 

social.  

A moldura constitucional do direito de propriedade bem como do 

cumprimento de sua função social toma avanço no artigo 182 da Constituição de 1988 

na medida em que o legislador constituinte atribuiu ao Município a tarefa de execução 

da Política Urbana que, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem como objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade garantindo o bem-estar 

de seus habitantes, de modo que o parágrafo segundo deste mesmo artigo 182 prescreve 

que a propriedade urbana cumprirá sua função social quando atender às exigências 

fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 

O compromisso constitucional assumido pelos Municípios de promover 

a função social da propriedade e desta mesma na cidade, deverá repercutir na legislação 

e na ação administrativa. Trata-se de um compromisso de conteúdo positivo, uma 

obrigação de fazer. Uma obligatio intuitu personae, cujo inadimplemento, por comissão 

ou omissão, implicará em assunção de responsabilidades.  

Então, o que é possível refletir num primeiro momento? Primeiro, que as 

diretrizes gerais fixadas em lei tratadas no artigo 182 da Constituição vigente, implicam 

no reconhecimento da competência constitucional concorrente, prevista no inciso I, in 

fine, do artigo 24 do texto constitucional de 1988, o que impõe à União a tarefa de 

legislar, em caráter geral e em atendimento a predominância de seu interesse geral, 

acerca de matéria urbanística, cumprindo aos outros entes federativos e, principalmente, 

aos Municípios, a complementação de tais normas gerais, hoje estabelecidas na Lei n. 

10.257/01 (Estatuto da Cidade), de acordo com a predominância de seus interesses. 

Segundo, que ao ser promulgado o Estatuto da Cidade em 2001, a operacionalização da 

proposta constitucional começa a ganhar contornos mais efetivos a partir de 

instrumentos jurídicos hábeis a buscar dar à propriedade privada, utilizada ou não, uma 

função que resulte benéfica a todos uma função que resulte na busca pela 

sustentabilidade. 

As normas urbanísticas que incidem sobre a propriedade retratam a 

forma pela qual estas serão condicionadas pela, ora atuação, ora intervenção do Poder 



  
 

Público, o que afasta a herança individualista e direciona o olhar para modelos jurídicos 

que visam tutelar pretensões que ultrapassam a esfera individual, pois estarão voltadas 

para o reconhecimento do coletivo, para o reconhecimento e construção de estruturas 

jurídicas que possam solucionar conflitos ambientais em prol do equilíbrio ecológico e 

do bem-estar coletivo, direito fundamental estendido às presentes e às gerações 

vindouras. 

A Constituição estabelece valores. Logo em seu primeiro artigo, a 

Constituição da República, promulgada em 05 de outubro de 1988, direciona o leitor à 

compreensão não só do tipo de Estado, sua forma e sistema de governo, mas também e, 

principalmente, qual será o fio condutor da ordenação jurídica do Estado: seus 

princípios fundamentais (soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político). 

Ao tratar dos instrumentos da política urbana, o artigo 4º do Estatuto da 

Cidade (Lei n.º 10.257/01), o legislador infra-constitucional foi enumerar um rol 

exemplificativo de instrumentos de política urbana, ao utilizar a expressão "entre 

outros", com vistas à organização conveniente dos espaços habitáveis e ao 

cumprumento das funções sociais da propriedade e da cidade, como bem afirma Adilson 

Abreu Dallari158. 

O importante, ressalta citado autor, "é destacar a instrumentalização da 

atuação do Poder Público em matéria urbanística, ou seja, a institucionalização de um 

conjunto de meios e instrumentos expressamente vocacionados para a intervenção 

urbanística o que possibilita ao Poder Público uma atuação vigorosa e concreta nesse 

setor".159  

Um passo no sentido da operacionalização da política urbana é a 

elaboração de planos. Depois sua execução. Daí porque os planos, materializados em lei 

e, portanto, juridicamente exequíveis, são considerados resultados de articulações de 

interesses compartilhados entre atores sociais na direção de fins comuns. 

                                                 
158 Instrumentos da política urbana, p. 72. 
159 Idem, p.73 



  
 

O planejamento é instrumentalizado por meio de um plano160. 

No campo municipal, ressalta Adilson Abreu Dallari, irá comportar 

instrumentos específicos, tais como: plano diretor; disciplina do parcelamento, uso e 

ocupação do solo; zoneamento ambiental; plano plurianual; diretrizes orçamentárias e 

orçamento anual; gestão orçamentária participativa; planos, programas e projetos 

setoriais e planos de desenvolvimento econômico e social161. 

O planejamento reproduz um instrumento técnico de transformação da 

realidade existente no sentido dos objetivos previamente determinados162.  

José Afonso da Silva, esclarece que de início o processo de planejamento 

dependia simplesmente da vontade do administrador. "Não era, então, um processo 

juridicamente imposto, mas simples técnica, de que o administrador se serviria ou não. 

Se o usasse, deveria fazê-lo mediante atos jurídicos, que se traduziriam num plano"163 

O processo de planejamento necessita ser compreendido como um 

mecanismo jurídico destinado à execução da atividade administrativa na qual o 

administrador deva estar vinculado. Passa a ter característica jurídica, pois a própria 

Constituição reconhece a atribuição da União para "elaborar e executar planos nacionais 

e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social" (CF, 

artigo 21, inciso IX), aos Estados-membros a capacidade de criar por meio de lei 

complementar as regiões metropolitanas (CF, artigo 25, §3º) e aos Municípios a 

competência para estabelecer o planejamento e os planos urbanísticos para o 

ordenamento de seu território (CF, artigo 30, inciso VIII e artigo 182). 

Conclui José Afonso da Silva que: "o planejamento, assim, não é mais 

um processo dependente da mera vontade dos governantes. É uma previsão 

constitucional e uma provisão legal. Tornou-se imposição jurídica, mediante a 

                                                 
160 SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro, p. 89. 
161 Instrumentos da política urbana, p. 77. 
162 GRAU, Eros Roberto. Planejamento econômico e regra jurídica 
163 Direito urbanístico brasileiro, p. 89. 



  
 

obrigação de elaborar planos que são os instrumentos consubstanciadores do respectivo 

processo."164 

Os planos, como são aprovados por lei, adquirem natureza de lei. 

Portanto, adquirem conformação jurídica. 

A questão é identificar agora os planos como comandos jurídicos 

obrigatórios ou não. Em outras palavras, os planos serão indicativos ou imperativos? 

De acordo com a Constituição vigente em seu artigo 174, será indicativo 

para o setor privado e determinante para o Poder Público e, neste segundo caso, a 

determinação implica em reconhecer uma acepção finalística da função administrativa 

que afasta a autonomia da vontade do administrador em face da indisponibilidade do 

interesse público, neste caso, o ambiental. 

Vale dizer, há um dever jurídico de perseguir a concretização do 

interesse adaptando a norma à realidade, mas sem afastá-la de seu fim último. 

No sentir de Agustin Gordillo165 e Fernando Garrido Falla166, a 

juridicidade das normas estabelecidas nos planos é clara porquanto no que diz respeito à 

Administração ainda que as normas tenham conteúdo discricionário são assim mesmo 

obrigatórias e não menos jurídicas no tocante aos particulares que serão atingidos pelas 

disposições que estabelecem direitos, mas também criam obrigações, assim como em 

relação à própria cogitação de responsabilidade do administrador que não cumpre suas 

tarefas. 

O planejamento como dever do Estado encontra sua razão de ser na 

própria Constituição. 

Para José Afonso da Silva167, a disciplina urbanística atua em três graus 

de intervenção que determinam a configuração dos espaços habitáveis. São elas: 

diretrizes e orientação geral e coordenação macrorregional (planos urbanísticos 

                                                 
164 Idem, p. 90. 
165 Aspectos juridicos del plan, In: Revista de Ciências Jurídicas 12/63 
166 Problemática jurídica de los planes de desarollo económico, p. 95 
167 Direito urbanístico brasileiro, p. 112 



  
 

federais); programação urbanística e coordenação microrregional (planos urbanísticos 

estaduais) e, instrumentos urbanísticos para realizações concretas (planos urbanísticos 

municipais). 

O artigo 21, inciso IX estabelece cumprir a União a modulação de 

diretrizes destinadas a instrumentalizar a política nacional de desenvolvimento urbano 

(PNDU) e é harmonizado com os propósitos enunciados no inciso XX do artigo 21 e 

§1º e inciso I in fine do artigo 24 do texto constitucional. 

Na mesma linha, detém os Estados-membros da federação, atribuição 

constitucional para a criação de planos urbanísticos (CF, 24, inciso I) - CF, 25, §3º 

(regiões metropolitanas) 

Em terceiro grau, encontram-se, de fato, os instrumentos jurídicos 

destinados às realizações concretas locais. Como o planejamento municipal importa em 

reconhecer a realidade local, as projeções devem tornar-se exequíveis e não meramente 

indicativas, não somente orientadoras da Municipalidade, mas passíveis de 

transformação da realidade. 

 

3.2.3. POLÍTICA URBANA E PLANOS DIRETORES: CONSTRUÇÃO E 

EXECUÇÃO. 

 

3.2.3.1. OS PLANOS DIRETORES. 

 

No caminhar permanente em direção ao desenvolvimento urbano 

sustentável, cujo fundamento retrata a busca de uma melhor qualidade de vida na cidade 

assim como o aprimoramento dos instrumentos jurídicos, políticos e econômicos 

reguladores do uso e da ocupação do solo, alguns pontos tornam-se elementares para a 

compreensão do debate que aqui se propõe fazer. 



  
 

O planejar, destaca Ignacy Sachs168, é necessário para acelerar o 

crescimento econômico e ao mesmo tempo fazê-lo socialmente responsável. 

Desta maneira, a adequada distribuição espacial da população e das 

atividades econômicas, sociais e comunitárias, a disponibilidade de equipamentos 

urbanos e comunitários, em escala e distribuição compatíveis, o bem-estar social com a 

proposta do estabelecimento de condições de existência e promoção humanas e a 

organização e o relacionamento, baseado na cooperação, de todos os agentes 

promotores do desenvolvimento local, públicos e privados, torna-se ponto central para a 

análise do desenvolvimento sustentável como um direito humano a partir do momento 

em que estão envolvidos no estudo aspectos econômicos, sociais e ambientais 

importantes. 

Com efeito, a busca pela efetivação da dignidade da pessoa humana 

como um direito fundamental traduz-se em um mandado que deve ser realizado na 

melhor e maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas reais e existentes. 

Por essa razão, a dignidade da pessoa humana como princípio fundamental da 

República Federativa do Brasil, tal como inserido no inciso III do artigo 1º do texto 

constitucional vigente, implica, fazendo uso da expressão de Robert Alexy169 em um 

mandado de otimização e tal princípio, como construção teórica, serve de fio condutor 

para que o legislador crie política ambiental. 

Aliás, a saber, já consta do Princípio 1 da Declaração de Estocolmo, de 

1972 que o homem tem direito fundamental à liberdade, à igualdade e a condições de 

vida satisfatórias em um ambiente cuja qualidade lhe permita viver com dignidade e 

bem-estar. 

Portanto, o planejamento reflete um direito do povo170 e um dever do 

Estado.  

                                                 
168 Desenvolvimento includente, sustentável e sustentado, p. 86 
169 Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997, p. 86. 
170 Preferimos a expressão povo ao invés de cidadão para não limitar o alcance da expressão à apenas 

aqueles que detém direitos políticos 



  
 

 Os centros urbanos crescem e com eles os conflitos sociais e os 

desequilíbrios ambientais171. Assim, o grande desafio é construir e executar políticas 

que estejam alinhadas à sustentabilidade e as políticas urbanas estarão consubstanciadas 

nos planos diretores. 

Com o objetivo de pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade 

e o uso do espaço de modo socialmente justo e ecologicamente equilibrado assegurando 

o bem-estar dos habitantes, o plano diretor foi definido pelo artigo 182, §1º da 

Constituição Federal como um instrumento básico da política urbana. 

Seu papel estratégico da política de desenvolvimento urbano serve de 

orientação para agentes públicos e privados.  

Estabelece objetivos a serem alcançados, atividades a serem executadas e 

quem deverá executa-las172 

É singular compreender o propósito do plano diretor como instrumento 

de fixação dos caminhos a serem percorridos para a ordenação do espaço físico dos 

Municípios, pois engloba sua área como um todo (Artigo 40, §2º, da Lei n.º 10.257/01 – 

Estatuto da Cidade). 

Pode parecer estranho que em um primeiro momento tenha o legislador 

infra-constitucional tratado de área rural. Justificaria dizer que a área rural escapa de 

qualquer regulação interventiva por parte do poder público municipal por uma questão 

de repartição constitucional de competências. 

Uma necessária observação faz-se oportuna: o fato do plano diretor 

contemplar o território do município como um todo não lhe autoriza a legislar sobre 

questões agrárias cuja atribuição legislativa constitucional pertence à União nos moldes 

do artigo 22, inciso I do texto vigente. A questão é identificar o interesse local para a 

área rural (serviços públicos de transporte coletivo e saneamento). 

Cidade e campo, apesar de apresentar realidades distintas, são 

interdependentes, pois permanecem ligadas a uma estrutura comum: a área de influência 
                                                 
171 CANEPA, Carla. Cidades sustentáveis: o Município como lócus da sustentabilidade, p. 202. 
172 SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro, p. 139. 



  
 

do Município. Isso exige integração tendo em vista a proposta de desenvolvimento 

socioeconômico do Município. 

Hely Lopes Meirelles173, José Afonso da Silva174 e Nelson Saule 

Júnior175 já sustentavam que o Plano Diretor deve ser compreendido como um conjunto 

de aspirações dos munícipes quanto ao progresso do território municipal no seu 

conjunto campo-cidade. 

Quanto ao aspecto formal do plano autores dividem espaço para 

justificar a atribuição privativa do Prefeito para iniciativa do projeto de lei por ser o 

planejamento atividade típica do Poder Executivo176 ou concorrente, não existindo 

exclusividade para a ativar o processo legislativo quando se trata de matéria urbanística 

a teor do artigo 24, inciso I da Constituição Federal. 

Todavia, muito embora o plano diretor seja veiculado por lei municipal, 

sua iniciativa, ao que se compreende pela leitura do texto da Lei n.º 10.257/01, fica 

reservada ao Poder Executivo. É o plano diretor parte do processo de planejamento 

municipal (artigo 40, §1º) e, além disso, o artigo 52 da citada lei corrobora a reserva de 

iniciativa ao estabelecer que sem prejuízo da punição de outros agentes públicos 

envolvidos e da aplicação de outras sanções cabíveis, o prefeito incorrerá em 

improbidade administrativa, nos termos da Lei n.º 8.429, de 2 de junho de 1992, quando 

impedir ou deixar de garantir os requisitos contidos nos incisos I a III do parágrafo 4º e 

parágrafo 3º do artigo 40 do Estatuto da Cidade.  

Ou seja, dispõem as citadas normas: 

“Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o 

instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão 

urbana. 

(...). 

                                                 
173 Direito municipal brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 393. 
174 Direito urbanístico brasileiro, 2008. 
175 Novas perspectivas do direito urbanístico brasileiro. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1997, p. 

149. 
176 SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. GASPARINI, Diógenes. O Estatuto da cidade. 



  
 

§3º. A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo 

menos, a cada dez anos. 

§4º. No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização 

de sua implementação, os Poderes Legislativo e Executivo 

Municipais garantirão: 

I – a promoção de audiências públicas e debates com a participação 

da população e de associações representativas dos vários segmentos 

da comunidade; 

II – a publicidade quanto aos documentos e informações 

produzidos; 

III – o acesso de qualquer interessado aos documentos e 

informações produzidos.” 

Equivale afirmar então que a proposta de projeto de lei para estabelecer o 

plano de desenvolvimento municipal é tarefa que incumbe a chefia do Poder Executivo.  

 

3.2.3.2. EXIGÊNCIA E CONTEÚDO  DO PLANO DIRETOR. 

 

Seguindo o caminho constitucional, o plano diretor é obrigatório para as 

cidades com mais de vinte mil habitantes (CF, artigo 182, §1º). 

No entanto, o Estatuto da Cidade também traça exigências em relação 

aos planos diretores. Dispõe o artigo 41 da Lei n.º 10.257/01 que além das cidades com 

mais de vinte mil habitantes, o plano diretor será obrigatório para as cidades integrantes 

de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, nas cidades onde o Poder Público 

pretenda utilizar os instrumentos previstos no §4º, do artigo 182 da Constituição 

Federal, nas cidades integrantes de áreas de especial interesse turístico e, nas cidades 

inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo 

impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. 



  
 

A alteração introduzida na Lei n.º 4.771/65 (Código Florestal) pela Lei 

n.º 7.803/89, também faz menção a necessidade de que os planos diretores contemplem 

as áreas de preservação permanente (artigo 2º, parágrafo único), sendo certo que a 

supressão de vegetação em área de preservação permanente situada em área urbana 

poderá ser autorizada por órgão ambiental estadual competente em casos de utilidade 

pública ou interesse social, desde que o município possua conselho de meio ambiente 

em caráter deliberativo e plano diretor177. 

Os planos diretores deverão ter como conteúdo mínimo a delimitação das 

áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, a edificação e a utilização 

compulsória, considerando a existência de infra-estrutura e demanda para utilização de 

acordo com o artigo 5º da Lei n.º 10.257/01; as disposições requeridas pelos artigos 25, 

28, 29, 32 e 35 do Estatuto da Cidade e um sistema de acompanhamento e controle. 

José Afonso da Silva aborda três aspectos de relevo no tocante ao 

conteúdo do plano diretor178: os aspectos físico, social e administrativo-institucional.  

O primeiro é o aspecto físico que refere-se à ordenação do solo e, sob  

este ponto de vista, dependerá da realidade a ser transformada. Ao mencionar as lições 

de Federico Spantiagatti179 retrata que o plano terá a tarefa de resolver dois problemas: 

localização dos equipamentos públicos e divisão em zonas quanto às edificações 

privadas. 

A resolução de tais problemas, assevera José Afonso da Silva ao retomar 

as lições de Luiz de Anhaia Mello, deve contemplar três sistemas: vias, zoneamento e 

espaços verdes. 

Ressalta citado autor: 

“Conterá, enfim, normas e diretrizes sobre: o sistema viário do 

Município (da zona urbana, urbanizável e de expansão urbana e da 

zona rural), que envolve, portanto, o arruamento, a previsão de 
                                                 
177 Incluído pela Medida Provisória n.º 2.166-67, de 2001. 
178 Direito urbanístico brasileiro, 140-142. 
179 Manual de derecho urbanístico, p. 122, apud. SILVA, José Afonso. Direito urbanístico brasileiro, p. 

141. 



  
 

estradas municipais e o loteamento (o parcelamento do solo); o 

sistema de zoneamento que abrange o estabelecimento de zonas de 

uso do solo e dos modelos de assentamento urbano (regras sobre a 

ocupação do solo), inclusive de renovação urbana; o sistema de 

recreação e revitalização, com o estabelecimento de áreas verdes, 

desportivas, assim como áreas de preservação e revitalização de 

setores históricos, paisagísticos e ambientais”180 

Quanto ao aspecto social importa em reconhecer meios para buscar a 

melhoria da qualidade de vida. As transformações que serão impostas aos espaços 

habitáveis devem contribuir para o oferecimento a população serviços adequados de 

saúde, educação, saneamento, por exemplo. 

Sob o aspecto administrativo-institucional o plano diretor deve prever 

mecanismos que lhe dêem capacidade operacional, ou seja, quem elabora o plano, quem 

executa o plano e quem fiscaliza o plano. 

 

3.2.3.3. A EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR: PARTICIPAÇÃO POR MEIO 

DA INFORMAÇÃO. 

 

Muito embora o plano diretor seja um instrumento de direção para a 

cidade, também deve ser levada em consideração sua possibilidade de mudança em 

razão da dinâmica de expansão e desenvolvimento da cidade. 

É natural que haja transformações ao longo do tempo e para isso, a 

produção legislativa se resguarda num dever de acompanhamento de tais 

transformações. 

Assim, a lei que institui o plano diretor deve ser revista pelo menos a 

cada dez anos (Lei n.º 10.257/01, artigo 40, §3º). Trata-se de uma previsão legal de 

significativa importância na medida em que impõe que a diretriz básica da cidade para 

                                                 
180 Direito urbanístico brasileiro, p. 141. 



  
 

fins de ordenação do espaço habitável seja revista periodicamente. E é necessário que 

assim o faça o Poder Público municipal, pois  sua omissão tem como conseqüência para 

o prefeito a imputação de uma disciplina jurídica sancionadora: a Lei de Improbidade 

Administrativa. 

A revisão importa em acompanhamento de sua exeqüibilidade. Ao se 

reportar ao pensamento de Spantigatti, José Afonso da Silva181 destaca como 

instrumentos de execução dos planos diretores os mecanismos de controle (licenças) e 

os mecanismos de substituição (desapropriação, direito de preempção). 

Em razão do progressivo quadro de alteração ambiental, a ascensão dos 

conflitos ambientais trouxe à pauta da ordem do dia um valor supremo da proteção ao 

meio ambiente de modo que se passasse a constituir um novo quadro de direito 

fundamental baseando-se na idéia de equilíbrio ecológico necessário à manutenção da 

qualidade de vida sob a tônica da solidariedade intergeracional. 

Por conta disso, notadamente a variável ambiental deve ser levada em 

consideração no processo de tomada de decisões, especificamente quando se trata da 

estruturação de políticas de desenvolvimento. 

E ao conceder status constitucional ao tema, o legislador constituinte 

veio a estabelecer o Estudo de Impacto, obrigatório para as situações previstas em 

normas infraconstitucionais quando houver efetiva ou potencial alteração ambiental 

decorrente de obras ou atividades que, portanto, venham a interferir diretamente no 

meio ambiente. 

Estudo este a que se dará publicidade. 

Neste sentido, a publicidade dos Estudos de Impacto abre espaço para a 

tomada de decisões, fomenta e fortalece outros preceitos constitucionalmente 

consagrados correlacionado-os aos direitos de informação e participação. 

A existência de postulados que fornecerão fundamentação lógica a 

determinados segmentos da Ciência a fim de considerá-la autônoma, diga-se, 

suficientemente estruturada e desenvolvida, passa pela construção de bases 

                                                 
181 Direito urbanístico brasileiro, p. 148. 



  
 

principiológicas que fornecerão suporte inicial a uma determinada área do 

conhecimento. 

Os princípios, gerais ou decorrentes do sistema normativo em vigor, 

apontam para a possibilidade de análise e conseqüente interpretação de normas jurídicas 

positivadas no momento em que são aplicadas ao caso concreto. 

A raiz latina da palavra princípio indica aquilo que vem primeiro, o 

ponto de partida. 

Princípios são considerados, segundo aponta José Cretella Júnior182 

“proposições básicas, fundamentais e típicas que condicionam todas as estruturas 

subseqüentes”, ou, nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello183 o princípio por 

definição “é o mandamento nuclear de um sistema” e como sua verdadeira base 

transforma-se em disposição fundamental para a exata compreensão do sistema 

normativo, tanto que a desatenção a um princípio implica não só na transgressão ou 

ofensa a um específico mandamento obrigatório, mas a todo um sistema de comando, 

afirma Álvaro Luiz Valery Mirra184. 

De acordo com o preceituado na Constituição de 1988, “todos têm 

direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de 

interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo legal, sob pena de 

responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 

sociedade e do Estado” (CF, artigo 5º, XXXIII). 

É possível afirmar que o direito à informação é um fundamento do 

regime democrático que implica na transparência e moralidade dos atos da 

administração pública.185 

Destaca Antônio F. G. Beltrão186 que o parágrafo 102 (2) (G) do 

National Environmental Policy Act, prevê expressamente que todas as agências do 

                                                 
182 Comentários à Constituição brasileira de 1988. RJ: Forense Univ, 1989, v.I, p. 129. 
183 Curso de direito administrativo, 2007, p. 922. 
184 Princípios fundamentais do direito ambiental (RDA n. 2, p. 3). 
185 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito à informação e meio ambiente, p. 260. 
186 Curso de direito ambiental, p. 40. 



  
 

governo federal irão disponibilizar aos Estados, condados, municipalidades, instituições 

e indivíduos avisos e informações úteis relativas ao meio ambiente. 

E continua, ao mencionar o Council on Environmental Quality (CEQ) 

que regula o National Environmental Policy Act, que nos casos de Estudo de Impacto 

Ambiental há um dever de se prover integral e justa discussão dos impactos ambientais 

significativos e deve informar aos agentes decisórios e ao público as alternativas 

razoáveis, pois um estudo de impacto ambiental é mais do que disponibilizar 

documentos.187 

O caráter instrumental do direito à informação188 constitui um direito de 

titularidade coletiva, genericamente atribuído a todas as pessoas que desejem exercitá-lo 

sem a necessidade de provar interesse específico.189 Nas palavras de René Ariel Dotti190, 

“a informação deve preparar suficientemente a todos para que se permita o exercício de 

outro direito de grande significação social e política: o direito de crítica.” 

A informação ambiental é imprescindível para o auxílio na tomada de 

decisões e, portanto, na coordenação e condução de interesses que levem a construção 

de políticas de desenvolvimento. Pode ser analisada, no contexto dos estudos de 

impacto como um de seus fundamentos191. Trata-se, nas palavras de Romina 

                                                 
187 Ob. Cit., p. 40. 
188 “Por información ambiental se entiende cualquer información disponible en forma escrita, visual, oral 

o en forma de base de datos sobre el estado de las aguas, el aire, las fauna, las tierras y los espacios 

naturales, y sobre las actividades (incluidas las que ocasionan molestias como el ruido) o medidas que les 

afectem o puedan afectarles, y sobre las actividades y medidas protegerlas, incluidas las medidas 

administrativas y los programas de gestión del medio ambiente” (Romina Picolotti, El acceso a la 

información y participación popular en los procesos colectivos ambientales, p. 358). 

 
189 “El derecho de información ambiental, aunque materialmente de caráter instrumental, formalmente 

constituye un derecho sustantivo de titularidad colectiva, genéricamente atribuido a todas las personas 

que deseen ejercitarlos que no esten obligadas a probas un interés determinado” ( Ramón Martin Mateo, 

apud Romina Picolotti, ob. cit. p. 358). 

 
190 Apud MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito à informação e meio ambiente, p. 60. 
191 Neste sentido, VALLS, Cláudia. Impacto ambiental. Buenos Aires: Cuidad Argentina, 2002. 



  
 

Picolotti192de um requisito constitucional republicano de transparência da 

Administração Pública. 

Neste sentido, destaca Cláudia Valls: 

 

“Os procedimentos que seguem o Estudo de Impacto Ambiental 

devem assegurar que a informação ambiental esteja disponível 

tanto para os órgãos oficiais como para os cidadãos, antes da 

tomada de alguma decisão e previamente a qualquer medida que se 

tome”.193 

 

O tratamento jurídico dado à informação comporta dois aspectos, 

segundo Albino Greco194: o direito de informar e o direito de ser informado. 

 

Freitas Nobre vai justificar que os conceitos relacionados ao direito de 

informação exigem uma análise dos regimes políticos195, e isto porque se trata de 

manifestação de um direito de natureza coletiva. Esclarece, citado autor, que o direito de 

informar como aspecto da liberdade de manifestação do pensamento, revela-se um 

direito individual, porém contaminado com o sentido coletivo em virtude das 

transformações dos meios de comunicação em massa.  

 

Note-se que a Declaração do Rio, de 1992, afirma em seu Princípio 10: 

 

A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a 

participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. No 

nível nacional, cada indivíduo terá acesso adequado às informações 

relativas ao meio ambiente de que disponham as autoridades públicas, 

inclusive informações, acerca de materiais e atividades perigosas em suas 

comunidades, bem como a oportunidade de participar dos processos 

                                                 
192 El acceso a la información y participación popular en los procesos colectivos ambientales, p. 359. 
193 Impacto ambiental, p. 21. 
194 Apud SILVA, José Afonso da, p. 248. 
195 Comentários à Lei de Imprensa, Lei da Informação, p.6. 



  
 

decisórios. Os Estados irão facilitar e estimular a conscientização e a 

participação popular, colocando as informações à disposição de todos. 

Será proporcionado o acesso efetivo a mecanismos judiciais e 

administrativos, inclusive no que se refere a compensação e reparação de 

danos 

 

O documento faz menção ao adequado acesso às informações no âmbito 

nacional, o que não significa dizer que o acesso à informação somente ocorrerá quando 

se tratar de questão ambiental que envolva a competência da União. 

 

Pelo contrário, a informação deve partir do Poder Público (publicidade) e 

ser conduzida por ele em todos os níveis, pois o Estado brasileiro sendo do tipo federal 

irá pressupor uma repartição constitucional de competências que no caso ambiental, em 

específica análise, poderá ser tanto legislativa quando não legislativa (comum ou 

paralela), conforme apontam as hipóteses do artigo 23 do texto constitucional. 

 

Como conseqüência, o dever de informar cabe a todos os entes da 

federação, pois a publicidade que abre a via de comunicação além de ser um dos pilares 

da democracia, representa a possibilidade de um sistema de governo em que haja 

moralidade e prestação de contas dos atos da Administração Pública196. 

 

No âmbito internacional, diversos documentos197 vem reconhecendo o 

direito à informação como meio de participação nos processos decisórios. Cite-se, por 

                                                 
196 Paulo Affonso Leme Machado. Direito à informação e meio ambiente, p. 61. O autor ainda vai 

apresentar uma reflexão sobre a transparência dos atos da administração, compreendendo-a da seguinte 

forma: a transparência não é só visual, mas de conteúdo. “As coisas só fluem para a população se ela 

compreender o que lhe é transmitido. Sem ser imprecisa, a linguagem utilizada na transmissão da 

informação tem que ser facilmente assimilada por todos. Na maioria dos países a linguagem recheada de 

tecnicismo impede a real transparência administrativa” (p. 63.) 
197 Cf. Paulo Affonso Leme Machado. Direito à informação e meio ambiente. O autor aponta as seguintes 

referências no Direito Internacional relativas ao princípio da informação: Convenção Relativa à 

Conservação da Fauna e da Flora no Estado Natural (Londres, 1933), Convenção para a Proteção da 

Flora, da Fauna e das Belezas Panorâmicas Naturais dos Países da América (Washington, 1940), 

Convenção Internacional para a Regulamentação da Caça à Baleia (Washington, 1946), Convenção 

Internacional Concernente às Pescarias Realizadas em Alto-mar no Oceano Pacífico Norte (Tóquio, 



  
 

exemplo, o Tratado de Cooperação da Amazônia em que o tema informação foi 

afirmado nos artigos I, VII e XV. 

 

Também a Convenção de Aahrus, assinada na Dinamarca em 25 de 

junho de 1998, ao dispor sobre o acesso à informação, a participação do público no 

processo decisório e o acesso á justiça em matéria de meio ambiente, prevê no item 3 de 

seu artigo 2º que ao se tratar da expressão “informação sobre meio ambiente” implica a 

designação de toda e qualquer informação disponível sob forma escrita, visual, oral ou 

eletrônica. 

 

Cite-se ainda a 1º Conferência Européia sobre Meio Ambiente e Saúde 

(Frankfurt, 1989) que reafirma o direito de cada indivíduo beneficiar-se do meio 

ambiente sadio o que lhe permitirá a realização do nível mais elevado possível de saúde 

e bem-estar e, para isso, deve o indivíduo ser informado e consultado sobre os planos, 

as decisões e atividades suscetíveis de afetar ao mesmo tempo o meio ambiente e a 

saúde e a Declaração de Limonges que ao colocar em pauta a idéia de acesso à 

informação o faz para sustentar que a mesma se torna indispensável para o 

procedimento de autorização ambiental.198 

 

                                                                                                                                               
1952), Convenção Internacional para a Preservação da Poluição das Águas do Mar por Hidrocarbonetos 

(Londres, 1954), Convenção Fitossanitária para a África ao Sul do Saara (Londres, 1954), Convenção 

sobre as Pescarias no Atlântico Nordeste (Londres, 1959), Tratado sobre a Antártica (Washington, 1959), 

Tratado concernente à proteção aos trabalhadores contra radiações ionizantes (Genebra, 1960), Acordo 

relativo à Comissão do Rio Níger e à Navegação e aos Transportes no Rio Níger (Niamey, 1964), 

Convenção Ramsar sobre Zonas úmidas de Importância Internacional (Ramsar, 1971), Convenção 

concernente à proteção contra riscos de intoxicação devida ao benzeno (Genebra, 1971), Convenção sobre 

as medidas a serem adotadas para proibir a importação, exportação e transferência de propriedade ilícita 

de bens culturais (Paris, 1970), Convenção concernente à proteção do patrimônio mundial, cultural e 

natural (Paris, 1972), Protocolo relativo à cooperação em matéria de luta contra a poluição do mar 

mediterrâneo pelos hidrocarbonetos e outras substâncias em casos de situação crítica (Barcelona, 1976), 

Convenção sobre o comércio internacional de espécies selvagens da fauna e flora ameaçadas de extinção 

(Washington, 1973), Convenção Nórdica sobre a Proteção do Meio Ambiente (Estocolmo, 1974), 

Convenção para a proteção do mar mediterrâneo contra a poluição (Barcelona, 1976), Convenção sobre a 

interdição da utilização de técnicas de modificação do meio ambiente para fins militares ou quaisquer 

outros fins hostis (Genebra, 1977).. 
198 Apud MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro, p. 92. 



  
 

O direito comunitário também não se furtou à análise da questão. A 

Diretiva de Seveso (Diretiva 82/501/CEE)199 bem como as Diretivas 84/360, 85/337 e 

Diretiva IPCC são informadas pelo princípio da participação200. 

 

Em se tratando da normatização interna brasileira, a Lei n. 6.938/81, 

disciplina em seu artigo 9º, inciso VII a obrigação do Estado em produzir um cadastro 

de informações ambientais de modo a assegurar ao público a prestação das mesmas. 

 

No mesmo sentido, a Lei Federal n. 10.650/03 que dispõe sobre o acesso 

público aos dados e informações existentes nos órgãos e entidades integrantes do 

Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, prescreve que os órgãos e entidades 

da Administração Pública, direta, indireta e fundacional, integrantes do Sisnama, ficam 

obrigados a permitir o acesso público aos documentos, expedientes e processos 

administrativos que tratem de matéria ambiental e a fornecer todas as informações 

ambientais que estejam sob sua guarda, em meio escrito, visual, sonoro ou eletrônico, 

especialmente as relativas a qualidade do meio ambiente políticas, planos e programas 

potencialmente causadores de impacto ambiental; resultados de monitoramento e 

                                                 

199 A cidade de Seveso, na Itália, tornou-se mundialmente famosa quando em 10 de julho de 1976. 

Tanques de armazenagem na indústria química ICMESA romperam, liberando vários quilogramas da 

dioxina TCDD (2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina) na atmosfera e o produto espalhou-se por grande 

área na planície Lombarda, entre Milão e o lago de Como. Devido à contaminação, 3000 animais 

morreram e outros 70000 animais tiveram que ser sacrificados para evitar a entrada da dioxina na cadeia 

alimentar. Acredita-se que não tenha havido mortes de seres humanos diretamente vinculadas ao acidente, 

mas 193 pessoas nas áreas afetadas sofreram de cloracne e outros sintomas. 

O acidente ocorreu durante a produção de 2,4,5-triclorofenol, um herbicida, fungicida, e produtos 

químicos intermediários, A ocorrência de reação química foi particularmente interessante já que ocorreu 

num sábado às 12h30, quando a instalação estava realmente fechada para o fim de semana e nenhum 

processo estava em andamento. De alguma maneira a mistura de produtos químicos que tinham sido 

deixados na caldeira espontaneamente reagiram gerando suficiente calor e energia para posteriormente 

causar uma reação plena. Não se sabe ao certo como isto chegou a ocorrer, mas tem havido 

questionamentos sobre por que a instalação foi paralisada com a produção no meio de um ciclo. 

Disponível em: http://www.cetesb.sp.gov.br/emergencia/riscos/estudo/historico.asp , acesso em 07/09/09. 

 
200 Inmaculada Revuelta Pérez. El control integrado de la contaminación en el derecho español, p. 170. 



  
 

auditoria nos sistemas de controle de poluição e de atividades potencialmente 

poluidoras, bem como de planos e ações de recuperação de áreas degradadas; acidentes, 

situações de risco ou de emergência ambientais; emissões de efluentes líquidos e 

gasosos, e produção de resíduos sólidos; substâncias tóxicas e perigosas; diversidade 

biológica e organismos geneticamente modificados (art. 2º). 

 

 3.2.3.4. DA INFORMAÇÃO À PARTICIPAÇÃO E O PROCESSO DE TOMADA 

DE DECISÕES. 

 

A preocupação com a manutenção dos recursos ambientais é uma clara 

opção de continuidade de vida. 

 

O meio ambiente como bem a ser juridicamente protegido se enquadra 

na categoria daqueles que ultrapassam a esfera puramente individual na medida em que 

seus efeitos têm reflexo coletivo e disto decorre que o patrimônio ambiental há de ser 

necessariamente protegido tendo em vista seu uso coletivo. Com efeito, o propósito da 

norma ambiental será o de assegurar a sadia qualidade de vida, ou algo próximo a isso. 

 

A participação no direito ambiental como princípio reconhecido 

constitucionalmente, revela-se como processo de afirmação da democracia na medida 

em que o acesso às informações ambientais importa uma ação efetiva no processo 

decisório quando se refere à decisão, elaboração, implementação e avaliação das 

políticas ambientais. 

 

Assim, o direito à informação está estritamente ligado a participação 

como instrumento destinado a dar eficácia a política ambiental.201 

 

Com propriedade, afirma Paulo Affonso Leme Machado: 

 

                                                 
201 “Entroitement lié à la participation en tant qu’instrument destiné à accroîte l’efficacité de la politique 
de l’environnement, le droit à information est le corollaire du droit à la participation.”  PRIEUR, Michel 
Droit de l’environment, p. 91 
 



  
 

“A qualidade e a quantidade de informação irão traduzir o tipo e a 

intensidade da participação na vida social e política. Quem estiver mal 

informado nem por isso estará impedido de participar, mas a qualidade 

de sua participação será prejudicada. A ignorância gera apatia ou inércia 

dos que teriam legitimidade para participar.”202 

 

A percepção do ideal constitucional prescrito no texto e importante para 

a afirmação da dignidade da pessoa humana depende, como afirma Wills Santiago 

Guerra Filho203, do engajamento maciço daqueles que fazem parte deste processo, sendo 

que somente assim é possível se falar em Estado Democrático de Direito, ou seja, 

aquele que abre espaço a participação. 

 

O pressuposto da participação é a existência da informação ambiental, 

prestada não só pelas entidades de caráter público como também pelas entidades de 

direito privado204, o que justifica, neste caso, a existência da norma constitucional 

vigente que prescreve o necessário acesso às informações em relação ao estudo de 

impacto ambiental205, resguardado o sigilo profissional206. 

 

A publicidade das informações em relação aos estudos de impacto deve 

guardar algumas características fundamentais, destaca Paulo Affonso Leme Machado207, 

tais como a veracidade, a compreensibilidade e a tempestividade. 

 

A informação deve ser veraz pois protege o indivíduo e o auxilia na 

tomada de decisões. Compreensível, na medida em que a linguagem não deve afastar ou 

confundir o público receptor quanto ao conteúdo, por exemplo, do EIA/RIMA, seus 

aspectos positivos e, principalmente, os negativos. Por fim, tempestiva, pois a demora 

no processo de transmissão da informação em tempo hábil inibe a participação dos 

interessados na tomada de decisões. 

 

                                                 
202 Direito à informação e meio ambiente, p. 34. 
203 Processo constitucional e direitos fundamentais, p. 20. 

204 CUTANDA, Blanca Lozano. Derecho ambiental administrativo. 
205 CF, artigo 225, §1º, IV. 
206 Resolução CONAMA 01/86 e 237/97. 
207 Direito à informação e meio ambiente, p. 91. 



  
 

Isso significa dizer, adotando as palavras de Guido Fernando Soares208, 

que  

 

“o direito à informação tem uma interface necessário com o direito 

do indivíduo ser conscientizado da relevância dos temas relacionados 

à proteção do meio ambiente, e, enfim, com o direito subjetivo de 

participar nas decisões político-administrativas do Estado, sob o qual 

se encontra jurisdicionado”. 

 

A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a 

participação, em nível apropriado, de todos os cidadãos interessados.209 E esta 

participação somente se dará com a publicidade do estudo de impacto uma vez que a 

Constituição de 1988 cuidou não somente da exigência do Estudo de Impacto, mas 

expressamente determinou sua publicidade.210 

 

Por sua vez, em coerência com os princípios da publicidade e da 

participação, a Resolução CONAMA n. 237/97 determinada em seu artigo 3º que ao 

EIA/RIMA será dada a publicidade, assegurada a realização de audiências públicas, ora 

disciplinadas pela Resolução CONAMA n. 09/87. 

 

Ao se tratar da participação, ou como preferem alguns autores 

cooperação211, há um indicativo de que não se trata de princípio exclusivo do direito 

ambiental, pois faz parte da estrutura do Estado Social, afirma Cristiane Derani212. 

 

Destaca a autora que como expressão do genérico princípio do acordo da 

doutrina alemã (Kompromissprinzip), o princípio é orientador na formulação de 

políticas relativas ao objetivo de bem-comum, inerente à razão constituidora deste perfil 

de Estado Social. 

 

                                                 
208 Direito internacional do meio ambiente, p. 582. 
209 Princípio 10 da Declaração do Rio. 
210 Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer. A publicidade e o direito de acesso à informação no 
licenciamento ambiental. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, RT, n. 8, p. 29. 
211 Neste sentido, DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. 
212 Direito ambiental econômico, p. 141. 



  
 

A participação popular, conforme esclarece Paulo Affonso Leme 

Machado213, quando tem por finalidade a conservação do meio ambiente, encontra-se 

inserida num quadro mais amplo da participação dos interesses difusos e coletivos da 

sociedade. 

 

Logo, o melhor modo de tratar a questão ambiental é assegurar a 

participação de todos os cidadãos o que fomenta a tomada de decisões, pois, como 

salienta Blanca Lozano Cutanda214 este princípio da participação cidadã é próprio das 

democracias pluralistas modernas em que se permite a intervenção direta dos cidadãos 

nas funções do Estado e na defesa do interesse público que tradicionalmente era 

monopólio do Poder Executivo. 

 

A análise da operacionalização do princípio da participação no direito 

ambiental é feita a partir de uma mudança de perspectiva do perfil do cidadão não mais 

tomado individualmente, mas como membro de um grupo social. 

 

Isso faz com que haja uma alteração comportamental do ser humano para 

que saia de uma postura passiva e assim possa se integrar e se entregar à partilha de 

interesses comuns assumindo, portanto, a responsabilidade na gestão dos interesses da 

coletividade. 

 

Em uma primeira análise, a idéia de participação nos processos de 

tomada de decisões levando-se em consideração a variável ambiental, possui respaldo 

constitucional. Ao tratar do tema, o legislador constituinte impôs como um dever a 

necessidade de participação do Poder Público e da coletividade nas questões 

ambientais215. 

 

Logo, a participação impõe as seguintes condições para uma efetiva 

concretização: 

 

                                                 
213 Direito ambiental brasileiro, p. 95. 
214 Derecho ambiental administrativo, p. 126. 
215 É este o teor do caput do artigo 225 da Constituição de 1988: “Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, 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.”. 



  
 

1. Integração da atuação do Poder Público em todas as esferas (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios); 

 

2. Atuação coletiva que comporta a ação da sociedade civil organizada e do 

indivíduo como integrante de um grupo social, e 

 

3. Integração dos interesses do Poder Público e da Coletividade. 

 

 

Na primeira situação, ao se mencionar a necessidade de integração do 

Poder Público, a idéia se justifica na medida em que há previsão constitucional no que 

toca a concorrência de atribuições comuns de ordem não legislativa previstas no artigo 

23 da Constituição. 

 

Isso significa dizer, o federalismo brasileiro não é concorrencial, e sim 

cooperativo. A colocação do princípio da cooperação dos povos para o progresso da 

humanidade, inserido como princípio adotado pela República Federativa do Brasil no 

âmbito de suas relações internacionais, não se limita a pura relação de Estados, 

qualificados como pessoas jurídicas de direito público externo. 

 

A cooperação também encontra resguardo no interior do Estado. 

Proteger a fauna, a flora, o patrimônio ambiental em geral é dever da União, dos 

Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios em conjunto e não de forma 

isolada. 

 

Num segundo momento, a participação deve encontrar campo no 

comportamento ativo da sociedade civil organizada e do indivíduo enquanto partícipe 

de um grupo social com interesses compartilhados. 

 

Exemplo típico de atuação da sociedade civil organizada encontra-se nos 

casos das Organizações Não Governamentais. 

 



  
 

Com destaque crescente a cada ano que se passa, a participação destes 

novos atores não-estatais favorece a construção de um modelo de proteção ambiental, 

pois agem de forma decisiva na condução dos interesses colocados em jogo. 

 

Neste sentido, precisa é a colocação de Paulo Affonso Leme Machado: 

 

“As ONGS não têm por fim o enfraquecimento da democracia 

representativa. As ONGS não são – e não devem ser – concorrentes 

dos Poderes Executivo e Legislativo, mas intervêm de forma 

complementar, contribuindo para instaurar e manter o Estado 

Ecológico de Direito.”216 

 

A Convenção de Aarhus, ao estabelecer o que vem a ser “público 

interessado”, aponta a legitimidade e confirma o interesse das organizações não 

governamentais na participação do processo decisório, desde que tenham como 

finalidade institucional a defesa do meio ambiente e obedeçam as exigências legais de 

constituição de acordo com o direito interno de cada país. 

 

Esta participação é efetivada tanto a priori no contexto da articulação e 

conformação dos interesses voltados à proteção ambiental, resultando com isso, a 

construção de regimes jurídicos protetivos ou, a posteriori, na busca de eventual 

reparação de dano ambiental efetivamente ocorrido ou em vias de ocorrer, já que possui 

legitimidade ativa e interesse processual para o ajuizamento de ação civil pública, 

conforme previsão do artigo 5º, inciso V da Lei n. 7.347/85, desde que cumpra dois 

requisitos formais exigidos por lei, quais sejam, a pertinência temática que nada mais é 

do que incluir dentre suas finalidades institucionais e defesa do meio ambiente e, a pré-

constituição, ou seja, sob a forma de associação civil deverá estar constituída a pelo 

menos um ano217. 

 

No mais, ainda é possível refletir também sobre a participação cidadã no 

processo ambiental. 

                                                 
216 Direito ambiental brasileiro. 
217 Requisito este que pode ser dispensado por autoridade judicial observadas as circunstâncias do caso 
concreto. (LACP, artigo 5º, §1º). 



  
 

 

Ao se tomar como ponto de partida a teoria do impulso associativo 

natural, defendida na Política, de Aristóteles, é possível desenhar o seguinte contexto: 

como o ser humano é sociável por natureza dada sua inabilidade de viver em 

isolamento, a necessidade de constituir-se e desenvolver integralmente suas 

potencialidades só será possível mediante um conjunto de experiências que serão 

contempladas em grupo. 

 

Logo, como membro de um grupo social, organizado politicamente ou 

não, passa a ter deveres. 

 

Nesta perspectiva, a idéia de dever pode ser transportada para a análise 

da concretização do princípio da participação no direito ambiental na medida em que o 

equilíbrio ecológico é essencial à sadia qualidade de vida, o que faz da ação individual 

um reflexo coletivo, para o bem ou para o mal. 

 

Com efeito, o indivíduo agindo como parte do processo e não como mero 

expectador, ou provoca o processo de tomada de decisão ambiental ou corrige uma 

tomada de decisão equivocada. 

 

Por fim, e não menos importante, faz-se necessária a integração entre o 

Poder Público e a Coletividade. Eis o verdadeiro fim da idéia de participação ambiental. 

 

Essa concretização só é possível a partir da conexão de dois elementos: a 

vontade da norma ambiental e a vontade da realização do comando normativo 

ambiental218. 

 

Por conta disso, a informação ambiental torna-se elemento caracterizador 

de elevada importância da concretização do princípio da participação na exata medida 

em que a informação implica em educar-se ambientalmente, fazendo com que o 

indivíduo seja capaz de construir valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

                                                 
218 Estabelecendo um paralelo com a doutrina constitucional de Konrad Hesse que defende a existência de 
uma força normativa da Constituição a partir de dois elementos: a vontade da Constituição e a vontade de 
Constituição (p. 19) 



  
 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente tomado como bem de uso 

comum dada sua possibilidade de fruição coletiva o que submete sua atenção não só as 

presentes como às futuras gerações. 

 

A tomada de decisões no processo de formulação de políticas que 

tenham como fim uma adequação ao bem-estar coletivo, ou ao mais próximo disso, é 

realizada no momento da publicização dos estudos de impacto, mesmo porque a própria 

avaliação de impacto é tratada pela legislação infraconstitucional como instrumento de 

política ambiental, de modo que seja possível um planejamento por antecipação 

levando-se em consideração uma alteração ambiental que venha a acontecer. 

 

Auxilia, portanto, na formulação de uma política e no tratamento jurídico 

que vai ser dado a uma determinada situação de modificação concreta do espaço físico, 

do espaço cultural ou do espaço construído. 

 

 A posteriori, no entanto, a execução de planos fora do espectro jurídico 

é uma questão de continuidade desta participação que continua a cargo do Poder 

Público e da coletividade na proteção do espaço comum segundo métodos de gestão 

apropriados, flexíveis e cada vez mais adaptados à possibilidade de mudança 

permanente no perfil social. 

 

Esta participação integrada do cidadão na condução do espaço público e 

defesa do meio ambiente ocorre, como citado por Blanca Lozano Cutanda219, com a 

participação nas decisões políticas via partidos políticos – partidos verdes – ou com a 

participação direta no processo. 

 

A exemplo, cite-se a existência no sistema jurídico brasileiro de 

instrumentos técnico-jurídicos (ação popular ambiental) e políticos de participação 

(plebiscito, referendo e iniciativa popular) que embora estejam consagrados na 

Constituição vigente, padecem de operacionalização.220 

                                                 
219 Derecho ambiental administrativo, 2003. 
220 Se pensarmos, por exemplo, na iniciativa popular de projeto de lei que trate de matéria ambiental, a 
participação popular fica cada vez mais difícil tendo em vista o regramento constitucional. O aumento do 
contingente eleitoral a cada ano demonstra essa dificuldade. Assim, a subscrição de projeto de um por 
cento do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos cinco Estados-membros, com não menos de três 



  
 

 

Com a participação dos cidadãos no exercício das funções 

administrativas também não é diferente. A Administração Pública compreendida no 

sentido objetivo, reforça a idéia que o administrador tem o dever de cumprir os 

mandamentos legais (CF, artigo 37) segundo o princípio da supremacia do interesse 

público sobre o privado. 

 

A questão deve aparecer ligada a um novo modo de ser da 

Administração, pois a participação, segundo Odete Medauar221, está ligada “à 

identificação do interesse público de modo compartilhado com a população; associa-se 

ao decréssimo da discricionariedade; propicia a atenuação da unilateralidade na 

formação dos atos administrativos; liga-se também às práticas contratuais baseadas no 

consenso, na negociação, na conciliação de interesses”. 

 

Assim, no momento da análise de projetos que possam causar 

significativo impacto ambiental no contexto dos procedimentos administrativos que 

objetivam a concessão de licenças ambientais (prévia, instalação e operação), pelas 

características de publicidade tanto do procedimento administrativo quando do estudo, o 

cidadão tem a possibilidade de controle a participação no processo decisório, mas para 

tanto, é imprescindível que o mesmo tenha acesso real, e não meramente fictício, às 

informações que apontem para o interesse ambiental. 

 
 
 

3.2.3.5. INFORMAÇÃO, PARTICIPAÇÃO, AFIRMAÇÃO DEMOCR ÁTICA, 

ESTUDOS AMBIENTAIS E A MODELAÇÃO DOS PLANOS DIRETOR ES. 

 
 
 

O acesso à informação e, como desdobramento, o direito à participação 

no processo decisório, constituem-se, certamente, em mecanismos de afirmação da 

democracia. 

                                                                                                                                               
décimos por cento dos eleitores de cada um deles (CF, artigo 61, §2º), torna inoperante qualquer 
instrumento entitulado de democracia participativa. 
221 O direito administrativo em evolução, p. 230. 
 



  
 

 

O maior ou menor grau de informação e participação dependerão do 

regime político adotado que pressupõe, portanto, a existência de um conjunto de 

instituições e princípios fundamentais que irão fornecer estruturação à concepção 

política de um Estado e de uma sociedade. 

 

A ordenação dos regimes políticos no Estado Constitucional parte do 

pressuposto de que todo poder emana do povo (CF/88, artigo 1º, parágrafo único) e, de 

acordo com cada Estado também há que se perceber a relação existente entre o regime 

político adotado e os direitos e garantias fundamentais que projetam a realização destes 

no plano prático. 

 

Deriva desta análise que a democracia, já afirma José Afonso da Silva222, 

que a democracia é um conceito histórico. Não é um valor-fim, mas um instrumento de 

realização de valores sociais de convivência humana que se traduzem, basicamente, nos 

direitos fundamentais. 

 

E ressalta: 

 

“Compreende-se que a historicidade destes a envolva na mesma medida, 

enriquecendo-lhe o conteúdo a cada etapa do envolver social, mantido 

sempre o princípio básico de que ela revela um regime político em que o 

poder repousa na vontade do povo. Sob esse aspecto, a democracia não é 

um mero conceito político abstrato e estático, mas é um processo de 

afirmação do povo e de garantia dos direitos fundamentais que o povo 

vai conquistando no correr da história”223 

 

 

A liberdade política determina o modo de participação dos titulares do 

poder224. A construção dos direitos fundamentais, assinala Antônio E. Perez Luño, 

constitui a principal garantia dos cidadãos de que em um Estado de Direito, o sistema 

                                                 
222 Curso de direito constitucional positivo, p. 129. 
223 Ob. cit., p. 130. 
224 De acordo com o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal; “Todo poder emana do povo 
que o exerce por meio de seus representantes eleitos, ou diretamente, nos termos desta Constituição”. 



  
 

jurídico e político em seu conjunto será orientado pelo respeito e a promoção da pessoa 

humana em sua estrita dimensão individual (Estado Liberal de Direito), conjugando 

com a existência da solidariedade, corolário do componente social e coletivo da vida 

humana (Estado Social de Direito). 225 

 

Cite-se, por exemplo, o artigo XIX da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, de 1948: 

 

Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito 

inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, 

receber e transmitir informações e idéias por quaisquer meios e 

independentemente de fronteiras. 

A informação como base estrutural do princípio da participação e como 

um “direito de incidência coletiva”, nas palavras de Agustín Gordillo226 serve de guia 

para a construção e afirmação dos processos democráticos. 

 

Ressalta Artemi Rallo Lombarte, ao iniciar seu discurso, que “a 

qualidade do regime democrático possui uma relação diretamente proporcional à 

qualidade da informação”227 

 

Neste sentido, são oportunas as palavras de Paulo Affonso Leme 

Machado: 

 

                                                 
225 La concepción de los derechos fundamentales determina, de este modo, la propria significación del 
pode publico, al existir una íntima relación entre el papel asignado a tales derechos y el modo de 
organizar y ejercer las funciones estatales. Los derechos fundamentales constituyen la principal garantía 
con que cuentan los ciudadanos de un Estado de Derecho de que el sistema juridico y político en su 
conjunto se orientará hacia el respeto y la promoción de la persona humana; en su estricta dimensión 
individual (Estado liberal de Derecho), o conjugando ésta con la exigencia de solidaridad corolario de la 
componente social y colectiva de la vida humana (Estado social de Derecho) – Los derechos 
fundamentales, p. 20. 
 
226 GORDILLO, Agustín [et. alli]. Derechos humanos. 4 ed., Buenos Aires: Fundación de Derecho 
Administrativo, 1999. 
 
227 El derecho a recebir información plural, p. 587. 



  
 

“Em regimes políticos onde não se permita uma razoável participação 

dos cidadãos na vida política se irá procurar diminuir, impedir ou 

direcionar a informação. Contudo, como é praticamente impossível, na 

atualidade, impedir completamente a transmissão de dados de interesse 

geral ou difuso, mesmo o cidadão deficientemente informado acabará por 

postular um mínimo de participação.”228 

 

 

Com a missão de favorecer o crescimento econômico e a proteção social 

dos indivíduos de um País, o desenvolvimento de um direito reflexivo229, ou seja, um 

direito procedente de negociações, de mesas redondas, etc., constitui uma tentativa para 

encontrar uma nova forma de regulação social, outorgando ao Estado e ao direito um 

papel de guia (e não de direção) da sociedade”.230 

 

Assim, conclui-se, com Inmaculada Revuelta Pérez que a intervenção 

dos cidadãos na tutela do meio ambiente deve ser reivindicada, pois se encontra nos 

valores democráticos e de soberania popular.231 

 

A participação efetiva do Poder Público, das Associações e do próprio 

indivíduo, como parte de um corpo social, além de constituir um mandamento 

constitucional estabelecido no caput do artigo 225, auxilia na tomada de decisões 

possibilitando uma análise abrangente acerca da questão ambiental na busca de 

alternativas de solução harmônicas para cada caso. 

 

A informação e a participação como meios de fortalecimento da 

democracia importam em um compartilhamento de escolhas e responsabilidades, na 

                                                 
228 Direito à informação e meio ambiente, p. 34. 
229 Expressão utilizada por ROTH, André-Nöel. O direito em crise: fim do Estado moderno?  
230 André-Nöel Roth, ob. cit., p. 22 
231 Descreve a autora: “La intervención de los cuidadanos en la tutela del ambiente, aunque ha sido 
reivindicada desde el principio, hay que enmarcarla en la ideologia que surge con la superación de los 
esquemas del Estado liberal y la institucionalización del Estado social. El fundamento del principio de 
participación se encuentra en los valores democraticos de la equidad politica y la soberanía popular. Se 
trata de superar las limitaciones tradicionales de expresion de la voluntad social a través de la 
representación parlamentaria y extenderla a todos los ámbitos de expresión de poder.”(El control 
integrado de la contaminación en el derecho español, p. 170.) 



  
 

aferição de instrumentos e aperfeiçoamento de meios capazes de minimizar os conflitos 

ambientais. 

A gestão democrática informa uma preocupação com a formulação de 

políticas públicas para a sustentabilidade para que seja possível adaptar anseios à norma 

e aplicá-la no mundo real 

 

                        Leciona José Joaquim Gomes Canotilho232 que o pressuposto da abertura 

ambiental do Estado é um imperativo de democracia. Um Estado democrático de 

ambiente é um Estado aberto em que os cidadãos têm o direito de obter dos poderes 

públicos informações sobre o ambiente, pois do contrário, verificar-se-ia um poder 

público deformado e ilegítimo uma vez que estaria ausente o reverso da atuação 

unilateral de modo que o due process ambiental deve alimentar os interesses da 

coletividade. 

 

                        Interesses estes reconhecidamente reflexos da proteção à dignidade da 

pessoa humana como um valor constitucional a ser consagrado como princípio 

unificante. 

 

                        Assevera, Canotilho que a consequência da proteção à dignidade da 

pessoa humana no texto constitucional é o reconhecimento de que a pessoa não é 

simplesmente um reflexo da ordem jurídica, mas, ao contrário, deve constituir o seu 

objetivo supremo. A relação indivíduo/ Estado deve permear uma presunção em favor 

do ser humano e de sua personalidade, pois o indivíduo deve servir de limite e 

fundamento do domínio político da República. O Estado existe para o homem e não o 

homem para o Estado233.  

 

Assegurar a efetividade do que se propõe enfrentar hoje tendo como 

propósito o equilíbrio ambiental significa compreender a gestão democrática "como a 

fórmula portadora da idéia não apenas do governo do povo e pelo povo, mas também do 

                                                 
232 Direito público e meio ambiente, p. 32 
233 Direito constitucional e teoria da Constituição, p. 225. 
 



  
 

governo da cidade para o povo.234 Nélson Saule Júnior235 destaca que a Agenda Habitat 

enfatizou os princípios da responsabilidade, transparência e participação popular, pois 

assim prescrevem: "os governos devem garantir o direito de todos os membros da 

sociedade de participar ativamente dos assuntos da comunidade em que vivem e garantir 

a participação na adoção de políticas em todos os níveis" (§ 189) e "destacar o papel dos 

indivíduos como atores políticos de suas comunidades" (§ 180). 

 

                         Eis a justificativa para a atuação local, visto que o planejamento do 

espaço municipal pode interferir sobre a urbanização do espaço habitável, acelerando-a 

ou diminuindo-a, ordenando-a ou desordenando-a. 

 

                         A estratégia para o enfrentamento das questões urbanas que venham a 

sofrer transformações em decorrência de impactos ambientais significativos decorrentes 

da construção de empreendimentos ou da realização de atividades econômicas, vai de 

encontro a necessidade de elaboração de políticas públicas que permitam a utilização de 

instrumentos de intervenção urbanística aptos a transformar a realidade urbana não para 

torná-la rapidamente próxima ao ideal, mas abrir caminho para a aproximação do ideal. 

 

                        O Ministério do Meio Ambiente elaborou um documento (Cidades 

sustentáveis: subsídios à elaboração da Agenda 21 brasileira) indicativo das estratégias 

para um planejamento urbano: 

a) crescer sem destruir; 

b) indissociabilidade das questões ambientais e sociais; 

c) diálogo entre a agenda 21 e as atuais opções de desenvolvimento; 

d) especificidade da agenda marrom; 

e) dissiminação de boas práticas ambientais; 

                                                 
234 BUCCI, Maria Paula Dallari. Gestão democrática da cidade. In: Estatuto da cidade, p. 338. 
 
 
235 Direito à cidade, p. 342. 



  
 

f) fortalecimento da democracia; 

g) gestão integrada participativa; 

h) foco na ação local; 

i) informação para a tomada de decisão. 

 

                           Todos estes itens aparecem intrinsecamente ligados aos estudos de 

impacto (EIA e EIV) que servem para instrumentalizar políticas públicas municipais 

(planos diretores) e conduzir a tomada de decisão dos poderes públicos com vistas à 

organização do espaço na melhor medida possível, de forma mais includente, mais 

sustentável. 

Assim, pensar em planejamento como atividade vinculada nos 

Municípios a partir da elaboração, execução e revisão dos planos diretores que podem 

ser construídos, executados e revistos tendo como ponto de partida a responsabilidade 

social e jurídica dos administradores públicos que antes de mais nada são servidores, é 

pensar num meio para alcançar o desenvolvimento, não o crescimento, das cidades. 

O plano diretor construído a partir da perspectiva do futuro da cidade 

deve ser específico e não genérico como destacam Edson Ricardo Saleme e Solange 

Teles da Silva: 

“O mais adequado é a construção de um plano diretor detalhado, a fim de 

que seus executores tenham real noção do que se quer alcançar com a 

implantação de suas metas. O plano genérico perde-se no tempo e, via de 

regra, não é executado. Isso sem contar que a omissão das autoridades 

não podem ser levadas em consideração, em vista do alto grau de 

abstração do instrumento diretor, que deveria ser cartilha minuciosa das 

ações de autoridades governamentais.”236 

 

                                                 
236 Plano diretor, participação popular e responsabilidades. Disponível em: 
http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/.../edson_ricardo_saleme.pdf> Acesso em 20 de maio de 2010. 



  
 

Em relação a participação popular no processo de elaboração do plano 

diretor, tem-se que o artigo 1º combinado com o inciso XII do artigo 29 da Constituição 

vigente confere aos cidadãos este poder. A participação e, sobretudo a fiscalização 

tornaram-se mecanismos importantes ao processo de afirmação democrática. 

O que se denomina de planejamento participativo é a forma pela qual 

este deve ser implementado, de modo a levar-se em consideração a atuação do povo, do 

Poder Executivo, do Poder Legislativo (discussão e aprovação de leis) e do Poder 

Judiciário. 

Neste diapasão, o artigo 174 da Constituição Federal merece novamente 

ser destacado, pois trata o planejamento como determinante ao setor público. 

Vale dizer, o planejamento ao escapar do alto grau de abstração e vir a 

tornar-se mais pormenorizado, mais concreto, possibilita maior controle, possibilita 

melhor operacionalização do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e da 

busca pela cidade sustentável. 

Participar237 é construir e fiscalizar tendo em vista a materialização do 

estabelecido no plano e não simplesmente um dever ser. Não se trata de norma 

programa. 

É fato que o administrador dispõe de uma certa margem de 

discricionariedade no que diz respeito ao momento da implementação, pois encontra-se 

vinculado às leis orçamentárias para a realização de uma obra específica ou um serviço 

específico. Entretanto, a generalidade dos planos tem reflexo negativo quando 

caracterizada a omissão proposital com o fim de não dar cumprimento aos dispositivos 

legais muitas vezes por razões e interesse políticos e econômicos que interferem no 

processo e desviam a finalidade da norma, desvios estes que configuram abuso do poder 

e podem ser atacados pela via constitucional do mandado de segurança, desde que 

caracterizada a violação de direito líquido e certo. 

Infelizmente no ordenamento jurídico pátrio a exigência de cumprimento 

dos deveres dos Prefeitos, como servidores públicos, ainda é pequena. Na verdade, 

                                                 
237 Linhas adotadas pela Agenda Habitat e pela Resolução n.º 15, de 3 de setembro de 2004 do 
CONCIDADES. 



  
 

salvo a configuração de ato de improbidade administrativa que possa vir a ter reflexo na 

eventual suspensão de direito político, inexiste responsabilidade definida e caracterizada 

juridicamente como crime comum ou de responsabilidade no Decreto-lei n. 201, de 27 

de fevereiro de 1967 que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores. 

Com relação a inércia legislativa ou executiva, dispõe a Constituição 

Federal acerca da possibilidade de ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade 

por Omissão (CF, artigo 103, parágrafo 2º, c/c artigo 102, I, “a” e Lei n. 12.063, de 27 

de outubro de 2009) para a omissão em relação a lei ou ato normativo federal e estadual, 

não municipal, razão pela qual o Plano Diretor está excluído deste dispositivo. 

No entanto, no plano estadual, a Constituição do Estado de São Paulo, 

por exemplo, prevê o cabimento de mandado de injunção quando da falta de norma 

regulamentadora municipal (artigo 74, V)  bem como o ajuizamento de ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão para tal correção (artigo 74, VI). 



  
 

CONCLUSÕES 

 

A atenção ao crescimento das cidades e o reconhecimento jurídico de 

instrumentos de política urbana interventiva nos espaços habitáveis com vistas à 

organização do território municipal, aponta um significativo passo para a reflexão 

acerca dos desafios urbanos a serem contemplados com o desenho de políticas a serem 

construídas e, depois, executadas. 

O agravamento dos problemas urbano-ambientais decorre não 

necessariamente da falta de planejamento, mas, principalmente, da falta de construção 

de um planejamento adequado e execução do mesmo. 

Assegurar a efetivação dos direitos fundamentais, dentre eles, o direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado e como decorrência a dignidade da pessoa 

humana, depende de uma identificação e internalização do processo democrático a partir 

da participação e controle das ações ou omissões provenientes da administração pública, 

depende de um plano de desenvolvimento urbano que tenha como escopo a construção 

de um espaço socialmente viável que se baseia na compreensão do impacto que a falta 

de um bom planejamento pode implicar na vida da população. 

Em razão disso, pensar no pacto federativo indissolúvel, no tratar da 

Constituição Federal, é compreender o feixe de atribuições legislativas e não legislativas 

que alcançam os entes da federação de modo a se estabelecer um propósito de 

cooperação e coordenação intergovernamental e das redes sociais cujo caminho 

certamente conduz à modelação de um pacto democrático. 

Desigualdades regionais e locais reclamam um novo pensar das questões 

ambientais, agora voltadas para uma perspectiva de análise do econômicamente viável e 

do socialmente justo.  

A noção de desenvolvimento sustentável importa no reconhecimento e no 

atendimento das necessidades do presente sem que haja comprometimento do futuro. 



  
 

Objetiva preservar, melhorar e recuperar o ambiente propiciando vida de 

qualidade e digna e, assegurando, ao mesmo tempo, condições de desenvolvimento 

sócio-econômico, já destacam os artigos 2º e 4º da Lei n.º 6.938/81 que dispõe sobre a 

Política Nacional do Meio Ambiente. 

Por essa razão, devem contar com instrumentos políticos, econômicos e 

jurídicos estáveis que lhes garantam o desenvolvimento, indispensável para que haja 

uma expansão coerente, equilibrada e democrática. 

O grande desafio, no entanto, é planejar, acompanhar as mudanças e 

executar de forma prudente o planejamento. Utilizar-se de modo adequado das 

potencialidades do território e das limitações do espaço. 

Pensar no futuro da cidade implica na assunção de compromissos entre o 

Poder Público e a sociedade, implica na elaboração de estratégias de ocupação do 

espaço. Pensar no futuro da cidade é pensar no ambiente em que vive, é buscar 

adaptações, construir, desconstruir e reconstruir o ambiente. Sensibilizar-se às 

mudanças sociais e à elas observar a oportunidade de mudança. 

O pensar global e agir local reforça um convite à reflexão e à análise das 

realidades locais do que resulta na chamada de atenção para o papel dos Municípios na 

condução da política ambiental por meio dos seus planos diretores. 

Resultado de um processo legislativo que culmina em uma lei municipal e 

cuja finalidade é o estabelecimento de regras de organização e funcionamento dos 

espaços habitáveis, o plano diretor é o esboço da cidade ideal. Um dever ser que projeta 

o futuro da cidade.  

Pensar no Plano Diretor como projeto é pensar antecipadamente nos 

interesses políticos, econômicos, sociais e ambientais que gravitam ao seu redor. 

Interesses esses que, em muitos casos, derivam de atividades e 

empreendimentos que provocam, ou poderão provocar, significativas alterações no 

ambiente, razão pela qual é imprescindível uma avaliação antecipada de possíveis 

modificações e efeitos ambientais estabelecendo diagnósticos positivos e negativos que 

alcançarão o ambiente local. 



  
 

A Constituição Federal de 1988, conforme estabelecido no artigo 225, §1º, 

inciso IV de seu texto, incumbiu o Poder Público a tarefa de exigir, na forma da lei, para 

instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do 

meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. 

O escopo da norma foi o de apresentar um instrumento de gestão ambiental 

importante na medida em que serve de apoio para a tomada de decisão em sede de 

procedimento de licenciamento ambiental, tal como prevê a Resolução n.º 237/97 do 

CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente, de tal sorte que o procedimento 

administrativo é estruturado de modo que a concessão ou não de licença prévia somente 

será analisada posteriormente à apresentação do estudo e seu respectivo relatório. 

A análise da extensão de um grande impacto, ou impacto significativo como 

prefere a Resolução n.º 01/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, importa em 

reconhecer os estudos de impacto como instrumentos de controle preventivo do meio 

ambiente na medida em que sua finalidade é a de identificar conseqüências positivas e 

negativas dos empreendimentos e atividades causadores de modificação ambiental, 

possibilitando a aplicação de medidas que minimizem os impactos fora dos padrões 

tecnicamente estabelecidos pelos órgãos ambientais. 

Os impactos expressivos, ou significativos como prefere a norma, 

submetem-se a exigência de estudos prévios para projeção do futuro, embora não 

imponham nenhum comando sobre a preservação do meio ambiente, pois são estudos 

técnicos. 

Entretanto, apesar de ser um instrumento técnico-científico, possui reflexo 

jurídico porque auxilia na tomada de decisões que contemplam dois aspectos: primeiro 

em relação ao próprio procedimento administrativo de licenciamento ambiental dos 

grandes empreendimentos e atividades de significativo impacto ambiental no que toca a 

concessão ou não das licenças ambientais (prévia, instalação e operação); segundo, 

porque o estudo projeta o futuro, com benefícios e malefícios, e sendo assim, cumpre ao 

Poder Público para a efetividade do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, conforme disposto no caput do artigo 225 do texto 

constitucional vigente, a devida atenção na formulação e execução de política pública 

que, traduzida em lei, torna-se plenamente exigível. 



  
 

Desta feita, os estudos devem servir como mecanismos de sensibilização 

ambiental e propulsores da consciência ecológica no âmbito social, possibilitando ao 

Poder Público a construção de políticas de governo alinhadas à realização e controle 

ambientais a fim de viabilizar melhorias na qualidade do meio ambiente e na qualidade 

de vida. 

O planejamento, então, torna-se ponto central de debate com vistas a 

projeção e busca da operacionalização do desenvolvimento responsável, num primeiro 

momento e, sustentável após. 

O planejamento social responsável implica em participação, conforme os 

ditames da ordem jurídica expressos no caput do artigo 225 do texto constitucional de 

1988. Participação esta que pressupõe informação e que deve ser exteriorizada e 

dinamizada na forma do empoderamento de todos os atores sociais e não só do Poder 

Público. 

Trata-se da uma luta por um novo perfil de Estado baseado na cooperação, 

na não competição, na não concorrência, não circunscrito unicamente ao campo do 

direito internacional e no entrelaçamento das relações e percepção da responsabilidade 

internacional, mas, principalmente, na esfera particular, interna, de cada Estado. 

Como o ponto de partida é o pensar global e agir local, ressalta a importância 

dos Municípios dentro da federação brasileira, pois possuem a atribuição constitucional 

para a construção e execução de políticas urbanas por meio de seus planos diretores e 

leis de zoneamento devendo apresentar instrumentos de intervenção urbanística 

apropriados e assim viabilizar o desenvolvimento da cidade. 

Assim, a instalação de empreendimentos e a proposta de inicialização de 

atividades que importem em significativa alteração ambiental impõem estudos prévios 

que devem funcionar como instrumentos de construção de política ambiental, pois 

mesmo antes da Constituição de 1988 o próprio texto da Lei n.º 6.938/81 já reconheceu 

esta necessidade de atuação do Poder Público. 

Logo, os planos diretores - política local - para a execução da política urbana 

são obrigatórios para as cidades inseridas em área de influência de empreendimentos ou 



  
 

atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional, 

conforme dispõe o Estatuto da Cidade, artigo 41, inciso V. 

Em linhas gerais, os estudos ambientais prévios – impacto ambiental e 

impacto de vizinhança – constituem importante ferramental de auxílio à decisão, pois 

importa considera-los, primeiramente como medidas antecipatórias importantes para a 

formulação de políticas públicas no âmbito municipal. 

Vale dizer, os impactos de empreendimentos e atividades modificadoras do 

meio ambiente são sentidos diretamente nas regiões, nas áreas, contempladas pelos 

Municípios e tendem a afetar diretamente a população a eles ligada. 

A avaliação de impacto ambiental como instrumento técnico tem com isso - 

ressalvado o jogo de interesses econômicos que não escapam a tal instrumento de 

política ambiental – a possibilidade de desenhar o futuro mais próximo ao que se 

presume sustentável, de modo a equacionar crescimento econômico e preservação do 

meio ambiente com a devida atenção a aspectos outros que recaem sobre a sociedade 

(moradia, saneamento básico, trabalho, lazer, etc.). 

Assim, este reflexo dos estudos na construção e condução das políticas 

públicas municipais é algo que deve ser pensado de maneira muito cuidadosa para que 

não haja distorções quando da apreciação destes documentos. Daí a necessidade de sua 

publicização e um controle rigoroso por parte da população e dos órgãos 

governamentais. 

Enfim, servindo como ponto de partida para o planejamento municipal, os 

estudos ambientais (EIA/RIMA e EIV/RIVI), se impõem na organização para o futuro 

do Município. 

Se o primeiro passo é a construção do plano, o segundo é a execução do 

plano. Este sim, muito mais complexo devido às modificações sociais que ocorrem 

diuturnamente. 

O bem-estar coletivo é um pressuposto para o alcance do desenvolvimento 

sustentável. Dentro desta visão, o perfil da ideologia ambiental impôs significativas 

alterações na ordem econômica e social, pois não se trata de se analisar a tensão sobre 



  
 

os conflitos ambientais sobre a óptica da apropriação que privilegia o particular e sim 

observa-la sob uma perspectiva afastada do individualismo irresponsável e voltada para 

a percepção do coletivo mais prudente para com o atual e o futuro. 

A busca pelo meio ambiente sadio passa a ser um passo decisivo e exigível 

pela norma constitucional na medida em que o planejamento é determinante para o setor 

público. Daí a se compreender, no âmbito municipal objeto deste estudo, que 

instrumentos técnicos ambientais devem servir como base para a construção de planos 

diretores e tais planos, fugindo da abstração devem se tornar mais concretos para que 

sua implementação seja mais objetiva e passível de controle. 

 É fato que a execução das tarefas do Poder Público Municipal está atrelada a 

mecanismos orçamentários que abrem espaço para a discrição do administrador público 

com relação ao momento de implementação da política. Entretanto, é importante a 

atenção para o fato de que ainda é muito incipiente no ordenamento jurídico brasileiro 

normatização específica quanto a aplicação de responsabilidades no que diz respeito a 

execução de políticas que muitas das vezes ficam apenas como promessas de campanha. 

Não se trata de afastar a análise prática da execução dos planos vinculados 

aos orçamentos, mas sim encontrar mecanismos eficazes para a efetivação das normas 

estabelecidas na Constituição para que as mesmas não sejam uma mera folha de papel 

submetidas somente ao sabor dos interesses em jogo. 

Trata-se de pensar os dispositivos estatuídos da Lei Maior não só como a 

vontade da Constituição, mas também a vontade de Constituição. 

Daí pensar o planejamento como vinculante e também refletir qual a melhor 

forma de provocar a execução real deste planejamento em âmbito municipal. Já que o 

primeiro passo para a construção do planejamento pode ser dado com a percepção dos 

estudos ambientais prévios de impacto ambiental e de vizinhança, agora é razoável 

pensar como esta modelação para o futuro pode ser executada de fato. 

Sem pensar especificamente em orçamentos que podem muito bem ser 

controlados tendo em vista a entrada de receita e a forma de execução prudente das 

despesas, a ausência de efetividade dos planos e dos instrumentos contidos nos planos 

diretores, por exemplo, podem implicar apenas da responsabilização administrativa do 



  
 

administrador (Lei de Improbidade Administrativa) que se efetivada, de verdade, reflete 

não em condutas criminais que podem não ser eficazes, mas reproduz talvez a maior 

conseqüência para o administrador que ocupa cargo político, justamente a suspensão de 

sua capacidade eleitoral passiva, vale dizer, o direito de ser votado. 
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