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1. INTRODUÇÃO

Se no passado o homem cultuava a deusa Gaia, subjugando-se aos seus 
desígnios, aceitando os seus mistérios e, principalmente, temendo-a; a História 

139  Esta tese é resultado dos estudos da Clínica de Direito Ambiental Paulo Nogueira 
Neto, grupo de extensão credenciado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e 
coordenado pela Professora Patríca Faga Iglecias Lemos.
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nos mostra que lentamente a humanidade tendeu a tornar-se independente dessa 
“entidade”, já que os seres humanos apartaram-se da natureza, como se fossem 
autônomos e capazes de dominá-la. Foi essencial ao ser humano, para afirmar 
sua própria liberdade, transformar a natureza em objeto de estudo perfeitamente 
racionalizável. A Gaia, deusa intangível e enigmática, foi alocada em belos tomos 
em bibliotecas de todo o mundo. O homem cortou seus vínculos com o meio ao 
seu redor, transformando-o, em última análise, em recipiente de seu domínio. 

O homem interage com o meio que o rodeia das mais diversas 
formas, sempre modificando-o conforme o modo que a comunidade percebe 
o ecossistema em que está inserida. E não é a interação do homem em si que 
desequilibra um ecossistema, ou seja, os ecossistemas não são de forma alguma 
estáticos e imutáveis. Na verdade, o planeta como um todo está em constante 
transformação, absorvendo as interações dos meios bióticos e abióticos, 
estabelecendo novos paradigmas de equilíbrio a todo instante. Destarte, o que 
se questiona da interação humana é que esta seja equilibrada, para que possa 
prevalecer uma coevolução dos humanos e da natureza. A interação humana, em 
outras palavras, deve se dar numa medida tal que o planeta e a natureza sejam 
capazes de absorvê-la e de integrá-la ao seu equilíbrio. 

A Revolução Industrial trouxe uma nova lógica social: a da intervenção 
em larga escala. As novas tecnologias, bem como a utilização de combustíveis 
fósseis, ampliaram de tal maneira as atividades humanas que o paradigma “como 
interagir” se mostrou insuficiente para equilibrar a relação homem/natureza. Um 
novo questionamento surgiu; este, por sua vez, relacionado à capacidade de 
carga do planeta. Afinal, mesmo que todas as atividades produtivas humanas 
respeitassem princípios ecológicos básicos, sua expansão não poderia ultrapassar 
os limites ambientais globais. 

O ambiente urbano, nesse sentido, talvez seja o espaço em que o 
domínio humano tenha revelado sua face mais profunda e complexa. As cidades 
são os atuais templos do ser humano, espaços artificiais de criação absoluta em 
que inclusive o natural é planejado e organizado em forma de parques, praças e 
canteiros.

A contrapartida da excessiva dominação humana é a quase absoluta 
vulnerabilidade das cidades, incapazes de responder apropriadamente às 
demandas de seus habitantes, que são forçados a ocupar espaços cada vez mais 
distantes e insalubres; dos fenômenos naturais que as circundam, como são 
prova as enchentes e as ilhas de calor; e dos fenômenos sociais, que saltam aos 
olhos cada vez mais intensamente por meio da insatisfação crescente com a 
lógica urbana. 

É indubitável que o ser humano precisa estabelecer novos paradigmas 
de relacionamento com a Natureza, sendo necessário, nas palavras de François 
Ost, estabelecer um 

“equilíbrio dinâmico, não pela medíocre via média ou pela 
prudência resignada, mas, pelo ‘meio justo’, uma utilização 
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razoável e equitativa desse ‘meio’, que nos é bem menos 
estranho do que tínhamos pensado”140.

A partir dessa perspectiva, o presente artigo tem por escopo debater 
apenas em caráter exploratório e inicial a problemática da garantia de um meio 
ambiente urbano sadio e equilibrado, que assegure aos cidadãos das cidades 
uma divisão equitativa de áreas verdes acessíveis e de áreas ocupáveis sem, 
no entanto, deixar de atentar para complexidade inerente às malhas urbanas. 
O trabalho examinará conceitos, fundamentos e instrumentos de garantia das 
áreas verdes urbanas, integrando-os, contudo, à ótica dos debates de justiça 
ambiental. 

Cumpre ressaltar, ademais, que, dentre os instrumentos da política urbana, 
privilegia-se nesse artigo o estudo dos Planos Diretores. Como veremos adiante, 
verificamos que o Plano Diretor é instrumento relevante de busca e garantia 
da justiça ambiental no meio urbano, uma vez consideradas as competências 
legislativas e administrativas, em matéria ambiental, conferidas pela Constituição 
Federal. Defenderemos que este instrumento se mostra essencial, pois coloca à 
municipalidade o poder-dever de coordenar o desenvolvimento urbano buscando 
a consecução do mencionado objetivo. Desta forma rumaria à configuração da 
cidade sustentável (veremos adiante) aproximando da realidade o encontro com 
a almejada Justiça Ambiental, conforme aqui entendida.

Regulamentado pela lei do Estatuto da Cidade, o Plano Diretor pode 
parecer à primeira vista instrumento unicamente jurídico-legislativo, elencando 
normas que, apesar de vigentes, poderiam ser ou não efetivas. E tal questão sequer 
seria central posto que o instrumento se apresentaria como mera formalidade. 
Ao contrário, defenderemos o Plano Diretor como instrumento potencialmente 
político e social, por meio do qual o Município se veria capacitado a implementar 
suas ferramentas de proteção e promoção ambiental urbanas.

2. MODERNIZAÇÃO ARRISCADA: A SOCIEDADE DE RISCO E O MOVIMENTO 
POR JUSTIÇA AMBIENTAL

2.1. Sociedade de risco

Na nossa realidade contemporânea, é inegável que a produção de 
riquezas é acompanhada da produção de riscos. Presenciamos um momento 
de acelerado desenvolvimento social, econômico e tecnológico, no qual as 
instituções não têm mais capacidade de conter a produção de riscos inerente às 
suas buscas por crescimento produtivo. Tais riscos se mostram tão incalculáveis, 
imprevisíveis e difundidos no espaço social que Ulrich Beck denominou este 
cenário como “sociedade de risco”141. 

140  OST, François. A natureza à margem da lei: ecologia a prova de direito. Lisboa: Instituto 
Piaget, 1995, p. 289.
141  BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: Editora 34, 
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Esse processo de modernização, contudo, se confunde com o de 
produção de conflitos. Entramos, então, em uma dicotomia entre a distribuição 
de riquezas e distribuição de riscos, no sentido de que o aumento das atividades 
produtivas transformou a civilização em uma ameaça a si própria. Isto porque o 
risco do qual tratamos não se confunde com o conceito normalmente utilizado 
nas relações privadas e pessoais (como, por exemplo, a concepção de “ousadia” 
ou “aventura”), mas sim, aquele risco de grande potencial lesivo para a vida na 
Terra. São riscos de alcance universal, que afetam todos (seja quem produz o 
risco, seja quem se beneficia dele). O maior desses riscos, segundo Beck, seria 
a degradação ambiental.

Todavia, ainda que afetem a todos, percebemos que há uma distribuição 
não uniforme dos riscos. Isto porque tal fenômeno gera situações de insegurança 
que, no plano social, acompanham as desigualdades de classe142. Observando a 
distribuição dos riscos, percebemos uma forte relação com o sistema de classes, 
assim como existe na distribuição das riquezas, porém em sentido inverso. 
Enquanto as riquezas acumulam-se no topo da pirâmide, os riscos acumulam-se 
em sua base.

Percebe-se que os riscos afetam em graus diferentes cada parte da 
sociedade. No entanto, é inegável que os riscos da modernização, de toda forma, 
acabam alcançando também aqueles que o produziram ou que lucraram com ele.

2.2. Justiça ambiental 

O surgimento e crescimento do prestígio dado pela doutrina ao conceito 
de sociedade de risco como expoente do atual movimento de revalorização da 
temática ambiental contribuiu para a construção mais solidificada da ideia de 
justiça ambiental. Tal conceito está, portanto, intimamente ligado a uma sociedade 
desigual em parâmetros de qualidade ambiental, na qual determinados grupos 
suportam uma parcela desproporcional das externalidades ambientais negativas 
resultantes da produção (entendidas como riscos) e de um discrepante acúmulo 
de poder e de riquezas.

Então que temos a manifestação do que se entende por justiça 
ambiental, a distribuição não equânime, tanto geográfica quanto social, das 
mazelas ambientais trazidas pelo crescimento da produção da sociedade de 
consumo. Essa “injusta” distribuição acontece principalmente na ocasião da 
ocupação e uso do solo e do espaço urbano das cidades desenvolvidas, onde 
camadas menos favorecidas (mais pobres, menos representadas) são preteridas 
em favor das camadas mais favorecidas (mais ricas e fortes no espaço público) 
da sociedade; estas que geralmente seriam as que mais contribuem para a 

2010.
142  A distribuição desigual dos efeitos nocivos do desenvolvimento produtivo (riscos) não se 
dá somente pela diferença de classe, mas também, ou principalmente, pela predominância racial 
de um grupo. Isto porque estas minorias não teriam representatividade política tornando ainda 
menos possível sua participação em processos decisórios de políticas públicas.
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acentuação da sociedade de risco de Beck. Dessa forma, temos que, desde o 
princípio, a mobilização em torno da justiça ambiental mostrou-se explícita no 
meio ambiente urbano.

O movimento de justiça ambiental surgiu nos Estados Unidos, de início, 
sob o nome de Racismo Ambiental, em função da indignação de uma comunidade 
negra com o depósito de lixo tóxico no espaço em que residiam. Atualmente, 
pode-se dizer que a justiça ambiental consiste - no âmbito da elaboração, 
desenvolvimento, implementação e aplicação de políticas, leis e regulações 
ambientais - na garantia de existência dos cidadãos em uma sociedade que seja 
marcada pela igualdade de tratamento e desenvolvimento143. Em suma, a justiça 
ambiental preceitua que as clivagens sociais ocasionadas pelo desenvolvimento 
moderno não produzam riscos ambientais desproporcionais às parcelas menos 
abastadas da população.

Vale ressaltar que, tratando-se de desigualdade ambiental, não são 
abordados os termos de sustentabilidade ou de proteção ao meio ambiente, mas 
sim, de proteção e de acesso desigual ao meio ambiente saudável. Pode-se dizer 
que a justiça ambiental enfatiza questões como: formas sociais de apropriação; 
formas de uso e mau uso dos recursos e do meio ambiente; e destinação de 
efeitos negativos de tal uso.

O movimento chegou ao Brasil através da Rede Brasileira de Justiça 
Ambiental, por volta da década de 1990, adquirindo uma nova roupagem que se 
adequasse às realidades do país. A dificuldade brasileira em atender os ditames 
da justiça ambiental compromete diretamente o desenvolvimento nacional, 
em função da existência de uma dicotomia entre grupos favorecidos e grupos 
desfavorecidos. Enquanto os primeiros lucram com a apropriação de recursos 
naturais, os segundos arcam com os custos da degradação ambiental decorrentes 
da transferência de prejuízos ambientais vindos daqueles mais ricos.

Desta forma, conforme preceituado por Acselrad, é possível elaborar o 
seguinte conceito de justiça ambiental, traduzido à situação brasileira: 

“Uma noção emergente que integra o processo histórico de 
construção subjetiva da cultura dos direitos no bojo de um 
movimento de expansão semântica dos direitos humanos, 
sociais, econômicos, culturais e ambientais. Na experiência 
recente, a justiça ambiental surgiu da criatividade estratégica 
dos movimentos sociais, alterando a configuração de forças 
sociais envolvidas nas lutas ambientais e, em determinadas 
circunstâncias, produzindo mudanças no aparelho estatal e 
regulatório responsável pela proteção ambiental”144 

143  ACSELRAD, Henri; MELLO, Cecilia C.A.; BEZERRA, Gustavo N. O que é justiça ambiental. 
Rio de Janeiro: Garamond, 2009, p. 16.
144  ACSELRAD, Henri. Justiça ambiental: narrativas de resistência ao risco social adquirido. 
In: Encontros e caminhos: formação de educadoras(es) ambientais e coletivos educadores. 
Brasília: MMA, 2005, p. 223.
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Com frequência, políticas ambientais urbanas assumem a lógica das 
soluções paliativas, concretizadas em intervenções de efeitos estéticos e 
controversos. Com isso, representam um “obstáculo” frente às lutas pela 
diminuição da pobreza e, consequentemente, tem sua legitimidade afetada. De 
forma ilustrativa, a arborização de determinada área pelo Poder Público a fim de 
proporcionar o lazer local145 daquela região, em detrimento de programas que 
visem tratar da essência da problemática da falta de justiça ambiental. 

Desta forma, o crescimento do movimento por justiça ambiental mostra-
se essencial e evidencia o aspecto social da luta por questões ambientais, 
ganhando destaque especialmente no meio urbano, local onde há clara 
segregação espacial e injusto zoneamento ambiental. 

3. CIDADES EM FOCO: AS ÁREAS VERDES URBANAS E O PLANO DIRETOR

3.1. Áreas verdes urbanas

As áreas verdes compreendem um campo de estudo amplamente debatido 
no que concerne à sua própria definição, pois existem razoáveis divergências e 
similaridades com os termos espaços livres, áreas verdes, sistemas de lazer, 
praças, parques urbanos, unidades de conservação em área urbana, arborização 
urbana e outros. Entretanto, apesar da multiplicidade terminológica, prevalece a 
ideia de que áreas verdes são locais marcados pela predominância de vegetação.

Helita Custodio define área verde como 

“toda parte do solo já coberta (ou a ser coberta em decorrência 
de efetivos planos de áreas verdes) de vegetação arbórea 
ou de qualquer outra forma de vegetação, com objetivo de 
salvaguardar e proporcionar tanto as básicas funções ecológicas, 
econômicas, sociais e culturais em geral, como as funções 
estético-paisagístico, tudo no interesse da coletividade”146. 

A partir dessa definição, Custodio desenvolve o conceito de áreas verdes 
urbanas como sendo áreas verdes de todas as dimensões, tanto em volta das 
cidades como dentro delas, abrangendo florestas periféricas, bosques, planos 
de águas com suas matas ciliares, caminhos abandonados, terrenos de esportes 
e jogos, praças, parques, jardins, alamedas, passeios dentre outras ajustáveis à 
vida contemporânea.

145  HERCULANO, Selene. Riscos e desigualdade social: a temática da justiça ambiental e 
sua construção no Brasil. In: I Encontro Nacional da ANPPAS - Associação de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Ambiebte e Sociedade, 2002, Indaiatuba, SP. CD do I Encontro Nacional da ANPPAS. 
Campinas: ANPPAS, 2002, p. 6.
146  BARREIRA, Helita Custodio. Diretrizes da legislação ambiental para a preservação de 
áreas verdes urbanas. São Paulo: Revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário e Empresarial, 1996, 
n. 77, p. 35-47.



19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes de Graduação / Papers of Law School Students

79

Na mesma linha escreve Pereira Lima ao conceituar área verde como 
área em que há o predomínio de vegetação arbórea. Além disso, afirma que 
também são consideradas áreas verdes regiões onde há o predomínio da função 
estética, como, por exemplo, canteiros centrais de avenidas. Entretanto, as 
árvores margeando o leito das vias públicas não seriam áreas verdes, devido à 
impermeabilização das calçadas147.

Na legislação brasileira, o conceito de áreas verdes é disposto na 
Resolução CONAMA nº 369/2006:

Art. 8º: (…)
§1º Considera-se área verde de domínio público “o espaço de 
domínio público que desempenhe função ecológica, paisagística 
e recreativa, propiciando a melhoria da qualidade estética, 
funcional e ambiental da cidade, sendo dotado de vegetação e 
espaços livres de impermeabilização”.

À luz da doutrinha especializada, concluimos que áreas verdes urbanas 
são o conjunto de áreas intraurbanas que apresentam cobertura vegetal, 
arbórea (nativa e/ou introduzida), arbustiva ou rasteira e que contribuem de 
modo significativo para a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental nas cidades, 
apresentando-se em uma enorme variedade de situações.

3.2. Legislação de interesse

Delimitado o conceito de áreas verdes urbanas, faz-se relevante para 
a compreensão do tema uma análise mais abrangente do tratamento legal 
fornecido pelo ordenamento brasileiro para esse instituto. 

Inicialmente, conveniente pontuar as competências legislativas e 
administrativas para tanto. Note-se que, em matéria de tutela das áreas 
verdes, a Constituição Federal estabelece, em seu artigo 23, incisos VI e VII, a 
competência material comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios 
para tutela do meio ambiente e especificamente preservação das florestas, fauna 
e flora. Em contrapartida, no que se refere à competência para legislar sobre a 
matéria, estabeleceu o artigo 24, inciso VI, a competência concorrente da União, 
Estados e Distrito Federal. Não obstante, temos que o artigo 30, inciso I, do texto 
constitucional, autoriza o legislador municipal a regular interesses locais, bem 
como o inciso II autoriza-o a suplementar a legislação federal e estadual no que 
couber. Ainda quanto aos Municípios, é essencial ressaltar que também é de 
sua competência promover o ordenamento territorial, mediante planejamento e 
controle do uso do solo, parcelamento e ocupação urbana.

Dessa divisão de competências estabelecidas pelo legislador constituinte, 

147  LIMA, Ana Maria Liner Pereira; et al. Problemas de utilização na conceituação de termos 
como espaços livres, áreas verdes e correlatos. In: Congresso brasileiro de arborização urbana, 
Anais. São Luiz: Imprensa EMATER/MA, 1994, p. 539-553.
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surge para a tutela das áreas verdes urbanas, como um todo, um contexto de 
ordenamento complexo que se irradia em todos os entes federados. Notadamente, 
a União estabelece normas de caráter geral148, que se complementam pelos 
regramentos estabelecidos por cada um dos Estados e pelo Distrito Federal149. 
Esse vasto conjunto normativo, tratando do tema das áreas verdes no espaço 
urbano, articula-se, por fim, com as normas estabelecidas por cada um dos 
Municípios brasileiros150.

Especificamente sobre o contexto da regulação e das ações a serem 
implementadas pelos Municípios, o artigo 182 da Constituição Federal reforça a 
competência do Município para promover e ordenar o desenvolvimento urbano. 
Nessa feita, cumpre ressaltar que o “desenvolvimento urbano” consiste na:

“melhoria das condições materiais e subjetivas de vida na 
cidade, com diminuição de desigualdade social e garantia de 
sustentabilidade ambiental, social e econômica. Ao lado da 
dimensão quantitativa da infraestrutura, dos serviços e dos 
equipamentos urbanos o desenvolvimento urbano envolve 
também uma ampliação da expressão social, cultural e política 
do indivíduo e da coletividade, em contraponto aos preconceitos, 
a segregação, a discriminação, ao clientelismo e a cooptação 
econômica”151.

Em relação às políticas de desenvolvimento e expansão do município, 
o Plano Diretor surge como principal instrumento da Administração Pública. A 
competência constitucional em questão foi regulamentada pela Lei Federal nº 
10.257/2001, o conhecido Estatuto da Cidade, que determina, em linhas gerais, 
que as cidades têm o dever de proporcionar saúde, educação, moradia, transporte, 
trabalho, serviços públicos e lazer para seus cidadãos. Fica evidente, assim, a 
complexa tarefa atribuída aos Municípios na construção desse “desenvolvimento 

148  Lei nº 12.615/2012 (Código Florestal); Lei nº 6.766/1979; Lei nº 6.938/1981 (PNMA); Lei 
nº 6.513/1977; Lei nº 7.797/1989; Lei nº 7.563/1986; Resolução CONAMA nº 10/1988; Resolução 
CONAMA Nº 369/2006; Lei n° 9.985/2000; dentre outras.
149  No Estado de São Paulo: Constituição do Estado de São Paulo Dispositivos referentes 
às áreas Urbanística e Ambiental; Emenda Constitucional nº 26/2008 altera o artigo 180 da 
Constituição Estadual. Tal emenda prevê a possibilidade de utilização de áreas verdes ou 
institucionais em regularização fundiária de áreas consolidadas ou de difícil reversão, destinada 
à população de baixa renda, de equipamentos públicos em desacordo com o projeto aprovado 
de loteamento, bem como de imóveis ocupados por organizações religiosas em suas atividades 
finalísticas. (Aviso PGJ nº 842/2008); Lei nº 898/1975; Lei nº 1.172/1976; Lei nº 5.597/1987; Lei n° 
6.884/1962; Lei nº 9.989/1998; e Lei nº 12.927/2008.
150  Planos Diretores; Leis de uso e ocupação do solo; Declaração da imunidade de árvore 
ou conjunto de árvores ao corte por ato do Poder Público, por razão de sua localidade, raridade 
ou beleza. No caso do Município de São Paulo, destacamos a Lei do Município de São Paulo nº 
10.048/1986; Lei do Município de São Paulo nº 10.365/1987 e a Lei do Município de São Paulo nº 
10.948/1991.
151  CARMELLO Jr, Carlos Alberto; FREITAS, Gilberto Passos. A cidade sustentável e o 
direito ambiental penal. São Paulo: Revista de Direito Ambiental, 2012, n. 68.
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urbano”, que tutele, dentre outros interesses, a preservação das áreas verdes 
urbanas de modo articulado com todo o arcabouço normativo estabelecido pelos 
demais entes da federação.

3.3. Principais instrumentos da política ambiental urbana

Em consonância com a legislação ambiental apresentada, com destaque 
para o artigo 188 da Constituição Federal, o município é o ente federativo com 
competência para promover e ordenar o desenvolvimento urbano, possuindo 
como principal instrumento o Plano Diretor, que foi regulamentado pelo 
Estatuto da Cidade. É norte para essa noção de organização o direito à cidade 
sustentável152, abarcando, dessa forma, a proteção ao meio ambiente. Para que o 
Município possa atingir esse objetivo, o ordenamento jurídico dispõe de algumas 
ferramentas.

Primeiramente, as limitações administrativas, que permitem a promoção 
de um adequado ordenamento territorial, em compasso com a legislação e com 
as competências outorgadas ao município pela constituição federal (inciso VIII, 
artigo 30, da Constituição Federal). Assim, visam atender à função social da 
propriedade e ao interesse público, mediante o controle de uso, parcelamento e 
ocupação do solo.

A administração municipal também dispõe do Poder de Polícia153, 
que possibilita a limitação de condutas através de atos revestidos de 
autoexecutoriedade, que incorporam tanto o cunho preventivo como o repressivo.

Por fim, o Município pode recorrer ao Direito Penal154, que deverá ser 
utilizado na insuficiência das limitações administrativas ou do poder de polícia, 
como ultima ratio, e ainda de forma promocional. Isso porque, ao assumir 
a proteção de bens jurídicos difusos, como o meio ambiente, por meio de 
tipos penais abstratos, antecipa-se a realização do dano e há uma indução a 
comportamentos positivos.

3.4. Plano diretor

Dentre os instrumentos disponíveis à administração municipal, cumpre 
destacar a importância do Plano Diretor enquanto ferramenta essencialmente 

152 O Estatuto da Cidade estabelece o conceito de cidades sustentáveis, assim compreendida 
aquelas em que se efetiva o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à 
infraestrutura ambiental, ao transporte, aos serviços, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e 
futuras gerações.
153 Conforme art. 78 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966), “considera-se poder 
de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou 
liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente 
à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao 
exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, 
à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos”.
154       Idem item 13. 
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política de construção de um meio ambiente urbano equilibrado. Faz-se necessária 
tal reflexão haja vista o foco normalmente dado apenas à dimensão jurídico-
instrumental dos dispositivos legais do Estatuto da Cidade.

A transformação do planejamento urbano em direito fundamental 
garantido constitucionalmente tanto corrobora para a proteção dos direitos 
individuais e coletivos da população urbana quanto, negativamente, pode 
engessar conceitos essencialmente políticos. Ao aplicar as categorias jurídicas 
para pensar o ordenamento do território e o desenvolvimento das cidades, 
corremos o risco de não serem compreendidas verdades fundamentais ligadas 
à urbanidade, como, por exemplo, a cidade enquanto espaço de circulação de 
pessoas, ideias e bens.

Diversas pesquisas155 têm se ocupado com os problemas decorrentes 
da utilização inadequada do Plano Diretor. Dá-se que, essencialmente, o 
planejamento tem sido encarado como uma ferramenta técnica “fechada”, ao 
passo que, na realidade, é um espaço de divergências, conflitos e sínteses.

Uma das razões para esse tipo de abordagem conceitual pretensamente 
técnico advém do próprio Direito Ambiental. O caráter universal desse ramo, 
ainda que muito eficiente para o interesse público, pode acarretar o desrespeito à 
diversidade cultural dos grupos sociais. Acontece, em suma, que os instrumentos 
de planejamento urbano representam os interesses da sociedade como um todo 
e, ao diluir a política (caráter social e antagônico) sob o conceito de direito (caráter 
técnico e de “discurso oficial inquestionável”), esses instrumentos acabam 
por destituir o direito de toda a sociedade ser atendida individualmente na sua 
diversidade.

Assim, quando da esquematização do Plano Diretor, inclusive articulando 
à questão das áreas verdes urbanas, é necessário atualizar os esquemas de 
pensamento e as práticas administrativas em prol do interesse político local. E 
o Direito, nesse sentido, deve servir de instrumento facilitador dessa discussão.

O Plano Diretor, enquanto instrumento político de desenvolvimento 
ambiental justo, deve atentar para o equilíbrio socioambiental de uma sociedade 
desigual, de modo que haja um equilíbrio das forças antagônicas criadas 
pela atual tendência de desenvolvimento. Adequar as políticas municipais às 
suas necessidades socioambientais não se restringe a medidas que visem à 
preservação do meio ambiente urbano como um todo. Existe uma grande 
diferença entre atos administrativos como os de construção de parques, de 
expansão de serviços de água tratada e de descarte adequado de resíduos e o 
alinhamento destes a políticas de zoneamento ambiental, descentralização de 
licenciamento ambiental e de organização de ocupação e uso do solo. 

155  SHIRAISHI NETO, Joaquim; LIMA, Rosirene Martins. “Idealismo jurídico” como 
obstáculo ao “Direito à cidade”: a noção de planejamento urbano e o discurso jurídico ambiental. 
Porto Alegre: Revista Magister de Direito Ambiental e Urbanístico, 2009, v. 04, n. 22, p. 54-62.
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4. CONVERGÊNCIA ENTRE JUSTIÇA AMBIENTAL E ÁREAS VERDES 
URBANAS

Em meios urbanos, principalmente em grandes metrópoles, é possível 
identificar diversas desproporcionalidades na distribuição dos riscos e dos 
danos ambientais. A alta concentração populacional nas cidades, somada à má 
distribuição de renda, ocasionam grandes discrepâncias entre as classes sociais 
nessas regiões. O que podemos observar é que a população economicamente 
menos favorecida é aquela que acaba suportando a maior parte dos problemas 
ambientais. Ilustrando essa situação, podemos citar o exemplo das comunidades 
que, pelo baixo poder aquisitivo, habitam os espaços urbanos mais poluídos 
(como no entorno de zonas industriais), áreas que deveriam ser ambientalmente 
protegidas (como leitos de rios e encostas de morros) ou, por fim, regiões que 
não possuem vegetação (seja ela natural ou projetada pela municipalidade). 

Considerando os preceitos da justiça ambiental, dentre eles a defesa 
das minorias sociais que sofrem desproporcionalmente com os riscos e danos 
ambientais causados pelo desenvolvimento econômico, social e tecnológico de 
toda a sociedade, fica evidente que, nos meios urbanos, falta justiça ambiental. 

Através dos conceitos expostos acima, averiguamos que as áreas verdes 
urbanas representam um importante elemento do meio ambiente urbano, visto 
que, além da função estético-paisagística, salvaguardam e proporcionam funções 
ecológicas, econômicas, sociais e culturais para toda a coletividade. Relacionando 
esse entendimento com a noção de justiça ambiental, com a ideia de que falta 
justiça ambiental nos meios urbanos e com o fato de áreas verdes integrarem o 
meio ambiente urbano, podemos auferir que proporcionar uma boa distribuição 
de áreas verdes para toda a população das cidades é fator minimizador das 
desproporcionalidades vivenciadas na distribuição dos problemas ambientais. 
Em outras palavras, garantir que toda a população tenha acesso a áreas verdes 
significa garantir que toda a população tenha acesso igual e proporcional a um 
importante elemento do meio ambiente urbano, garantindo mais justiça ambiental 
aos cidadãos das cidades.  

Importante enfatizar que esse acesso igualitário entre todos os 
cidadãos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado é garantia prevista 
constitucionalmente no artigo 225 e pertencente à categoria de direitos 
fundamentais, como atesta, apenas à título exemplificativo, José Afonso da 
Silva156. Dessa maneira, sua proteção e efetividade são essenciais à preservação 
não só da geração atual como das gerações futuras, materializando-se em um 
direito intergeracional. 

Nessa perspectiva, podemos dizer que dentro do próprio texto 
constitucional encontramos a ideia de justiça ambiental, uma vez que a busca 
de um meio ambiente equilibrado deve ser estendida a todos, sem distinções. 
Como analisado anteriormente, é certo que o Plano Diretor, no que diz respeito ao 

156  SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 
50-53.
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meio ambiente urbano, é instrumento de suma importância e deve ser utilizado 
de forma a alcançar a máxima eficiência das atividades do Poder Público. Essa 
eficiência não pode ser atingida, no entanto, se houver o desrespeito a grupos 
específicos da sociedade e, por isso, a justiça ambiental deve ser enfatizada 
quando se pensa em políticas públicas para minimizar as discrepâncias na 
distribuição de áreas verdes no meio urbano. 

Percebemos, assim, que a garantia de igualdade na distribuição de áreas 
verdes urbanas garante a justiça ambiental prevista na Constituição, de forma 
que ela deve ser feita levando-se em conta a preocupação com o fácil acesso 
de todas as parcelas da sociedade à tal espaço público. A divisão igualitária de 
áreas verdes, fração da concretização da justiça ambiental no meio ambiente 
urbano, é estimulada pela responsabilidade do Poder Público em materializar um 
Plano Diretor não só democrático em sua execução, como em sua elaboração, 
permitindo que a sociedade como um todo faça parte de sua construção e esteja 
e se sinta representada.

5. CONCLUSÕES ARTICULADAS

5.1 Na sociedade de risco atual fica evidente que a socialização dos riscos 
ambientais ocorre de maneira não uniforme gerando situações de desigualdades 
sociais que devem ser combatidas por critérios equitativos como a justiça 
ambiental.

5.2 As cidades revelam a face complexa da sociedade de risco e da 
repartição não uniforme desses riscos, espaço marcado pela excessiva exploração 
dos recursos naturais, pela construção desordenada e em desarmonia com os 
elementos essenciais a sadia qualidade de vida, como, por exemplo, as áreas 
verdes.

5.3 As áreas verdes urbanas constituem espaços com predomínio de 
cobertura vegetal que contribuem de modo significativo para a qualidade de 
vida da população urbana. A justa distribuição das áreas verdes urbanas tem 
respaldo constitucional, uma vez que é direito fundamental a existência de um 
meio ambiente ecologicamente equilibrado.

5.4 O Plano Diretor surge como principal instrumento para o planejamento 
socioambiental das cidades, consistindo em importante ferramenta para 
concretização dos paradigamas de justiça ambiental na garantia e efetivação das 
áreas verdes urbanas, devendo, no entanto, ser construído por meio da efetiva 
participação da população.

5.5 As cidades estão sujeitas aos riscos ambientais desigualmente 
distribuidos e para se afastar esse efeito adverso é tarefa dos Municípios a 
coordenação de políticas públicas garantidoras de um meio ambiente urbano 
adequado, tendo como norte dessas políticas o ideário da justiça ambiental, o 
que pode se alcançar por meio de um Plano Diretor participativo.


