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O Governo Federal e o BNDES estão estruturando um grande programa de Concessões, 

principalmente as Parcerias Público Privadas (PPP), como principal instrumento para 

alavancar os investimentos em infraestrutura no país. Este esforço esbarra nas 

limitações vivenciadas até o momento. Tomando-se as experiências em curso, o que se 

denota é que há ainda um longo aprendizado para modelar e gerir este tipo de contrato. 

As novidades jurídicas e administrativas não foram ainda, de todo, compreendidas e 

assimiladas, tanto do lado do setor público, quanto do privado. Um fator de peso para 

essas limitações é a qualidade dos projetos, muitas vezes elaborados como elementos 

em si, sem considerar adequadamente o contexto e a dinâmica espacial / territorial na 

qual serão inseridos, gerando consequências para a gestão dos contratos, quando 

objeto, custos e riscos ganham novas dimensões ante a realidade. Esta limitação, que 

vem da origem dos projetos, pode ser superada com a introdução do Estudo de Impacto 

de Vizinhança (EIV) que visa avaliar os impactos de intervenções no espaço urbano. As 

experiências das PPPs para requalificação urbana e implantação do VLT na região 

portuária do Rio de Janeiro, que foram beneficiadas pelo EIV da Operação Urbana Porto 

Maravilha, mostram que este é um caminho a ser seguido. 
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Pretende-se que as PPPs, principalmente, sejam utilizadas para projetos de 

infraestrutura para serviços e mobilidade urbana e na conexão entre centros de 

produção e distribuição. O ponto de partida para a elaboração de projetos que venham 

a ser objeto de PPP é a Chamada Pública de Proposta de Manifestação de Interesse 

(PMI), que desenha quais estudos preliminares devem ser feitos para fundamentar um 

projeto. Instrumento essencial, que vai muito além dos aspectos formais. A qualidade 

da PMI terá peso determinante na vida do projeto. De um modo geral, estas PMIs 

contemplam estudos técnicos, e de viabilidade econômica. 

 

Quando o projeto implica em intervenção em meio ambiente não ou pouco antropizado, 

os projetos demandam, por força das normas vigentes, Estudos de Impacto Ambiental 

(EIA) e Relatórios de Impacto Ambiental (RIMA). No entanto tais estudos não 

contemplam as implicações econômicas, sociais, culturais e ambientais dos projetos 

para os espaços urbanos nos quais se inserem, cruzam ou margeiam. E este é um 

aspecto fundamental a ser considerado no sentido de potencializar as Concessões e 

PPPs.  

 

O Estatuto das cidades (Lei 10.257/2001), no seu artigo 36, estabelece que a Lei 

Municipal definirá quais empreendimentos privados dependerão de estudo prévio de 

impacto de vizinhança para obtenção de licença (EIV). O artigo 37 da mesma lei define 

os elementos básicos do EIV 

“Art. 37. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do 

empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na 

área e suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões:  

I – adensamento populacional;  

II – equipamentos urbanos e comunitários;  

III – uso e ocupação do solo;  

IV – valorização imobiliária;  

V – geração de tráfego e demanda por transporte público;  
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VI – ventilação e iluminação;  

VII – paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.”  

Já o artigo 38 define que o EIV não substitui o EIA – RIMA nos casos necessários, 

conforme a normas ambientais. 

 

Importa ressaltar que os aspectos listados acima não são exaustivos, devendo cada EIV 

abordar eventuais especificidades de cada local e empreendimento. Note-se também 

que são listados alguns aspectos de natureza ambiental, característicos de imóveis e 

espaços urbanos.   

 

O mesmo Estatuto das Cidade, ao criar as Operações Urbanas Consorciadas (OUC) – 

(artigo 4, inciso V, letra “p” e artigos 32 a 34), para incentivar a recuperação de áreas 

urbanas degradadas, obrigou que previamente à implantação deste instrumento, seja 

feito um EIV. A lei deixa claro que, por sua natureza, amplitude e complexidade e sendo 

iniciativa do poder público municipal, uma OUC necessita do EIV para ser implementada. 

Esta exigência é para que se demonstre como a OUC promoverá as melhorias na área 

onde esta será implantada. 

 

Neste sentido, a legislação define o EIV como instrumento necessário para avaliar e 

potencializar o alcance positivo de uma intervenção urbana. E isto vale para o 

empreendimento privado e para uma OCU, que se destina a revitalizar espaços urbanos 

degradados dando-lhes novas funções para o conjunto da cidade. Sendo assim, o EIV é 

ferramenta fundamental para que as intervenções urbanas apontem para melhorar a 

qualidade de nossas cidades. 

 

Ocorre que na grande maioria dos municípios brasileiros o EIV não está regulamentado. 

No entanto, este fato não deve ser impeditivo para que o EIV seja utilizado na 

elaboração de projetos de infraestrutura urbana e mobilidade urbana que venham a ser 

objeto de Concessões e PPPs. É fundamental que na definição do escopo das PMIs para 

embasar futuras Concessões e PPPs seja incluído o EIV. As ferramentas metodológicas 

para a elaboração de um EIV estão disponíveis e, assim como os estudos de viabilidade 
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econômica, que não precisam de previsão legal, ele é fundamental para que se possa 

mensurar e dimensionar os impactos potenciais da intervenção que se deseja 

implementar. 

 

Em qualquer cidade, a implantação de VLT, BRT, Metro, ou outros meios de transporte 

público trará impactos urbanísticos/ambientais, econômicos e sociais/culturais. O 

mesmo vale para projetos de infraestrutura urbana, como saneamento, ou regionais, 

como ferrovias, rodovias, portos, aeroportos, etc., que inevitavelmente vão impactar o 

tecido e a dinâmica urbana das áreas de influência destes projetos. Estes aspectos 

devem ser analisados previamente. 

 

No Rio de Janeiro, o EIV feito em 2010 para a Operação Urbana Porto Maravilha, foi 

fundamental para a elaboração do maior contrato de PPP vigente (R$ 7,6 bi com prazo 

de 15 anos), bem como a PPP do VLT Carioca. Além de contribuir para a delimitação do 

escopo, das metas e parâmetros técnicos e operacionais, como, a caracterização 

urbanística do território e projeções de demanda. O conhecimento produzido foi 

fundamental para o planejamento e a gestão integrada da implantação destes projetos 

por parte do poder público. O que permitiu otimizar recursos e acelerar o cronograma 

de implantação.  

 

O fato de não haver uma operação urbana consorciada não impede que o EIV seja 

elaborado como parte da preparação para contratos de PPP. O EIV pode permitir a 

elaboração mais qualificada do projeto, trazendo elementos importantes para dialogar 

com o estudo de viabilidade econômica e os estudos de implantação e operação, 

contribuindo, inclusive, para as soluções tecnológicas a serem adotadas em função das 

características econômicas, sociais, culturais e ambientais das áreas de implantação. 

 

O que pode representar uma nova conexão de transporte público de alta capacidade, 

por exemplo, entre duas cidades ou duas regiões distantes dentro de uma mesma 

cidade ou região? Ao encurtar distâncias, quais os efeitos econômicos, sociais, culturais 

sobre o espaço urbano? Quais os efeitos sobre as cadeias produtivas existentes? E quais 

podem surgir? Quais as externalidades potencialmente geradas? Quais os impactos 
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sobre a valorização imobiliária, as economias locais - em particular no potencial para 

geração de emprego e renda? Quais os efeitos sobre a dinâmica social e cultural da área 

a ser afetada pelos projetos? Ao identificar tais tendências e potencialidades, ele 

permitirá, certamente, uma mais efetiva delimitação do objeto, das metas e dos 

parâmetros de desempenho do contrato, estes que representam importante inovação 

(e desafio) para a gestão das PPPs. 

 

Ele pode também melhor equacionar aspectos cruciais nas futuras Concessões e PPPs, 

como por exemplo, a partilha de riscos, as potencialidades de projetos associados, 

geradores de receitas, além de contribuir para um planejamento e gestão da 

implantação dos projetos de modo mais eficaz, permitindo ao contratante – Poder 

Público, prever medidas complementares, que podem vir a ser inseridas ou não como 

contrapartida do projeto, até mesmo como otimização de recursos públicos e privados.  

 

As PMIs são fundamentais para a efetividade dos contratos de PPP, que por sua vez 

pretendem gerar transformações produtivas. Poder escolher aquelas que sejam mais 

positivas para melhorar a vida das pessoas nas nossas cidades é uma oportunidade que 

não se pode desperdiçar. 


