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Resumo: O presente artigo explana sobre a importância da 

proteção das áreas verdes na qualidade de vida dos cidadãos, 

fazendo uma abordagem sobre os mecanismos legais 

encontrados no Estatuto da Cidade para efetivar a proteção desse 

bem ambiental nas cidades brasileiras. Dessa forma, o presente 
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artigo objetivou delinear a conexão entre as áreas verdes nas 

cidades e sua influência na qualidade de vida das pessoas que 

vivem nos centros urbanos e verificar de que forma a Lei 

10.257/2001 pode garantir a manutenção dessas áreas nas 

cidades brasileiras. Para tanto, foi utilizado o método de 

abordagem dedutivo, uma vez que a análise será a partir de uma 

visão geral sobre a influência das áreas verdes na qualidade de 

vida nos centros urbanos, sendo o tema, posteriormente, 

restringido no âmbito das cidades brasileiras com a análise da 

(in) eficácia do Estatuto da Cidade quanto à proteção da 

paisagem urbana. Em relação aos meios de pesquisa, foi 

utilizada a pesquisa bibliográfica, buscando uma interface entre 

direito, política, cultura, ecologia e ciência. Ainda, no tocante 

aos fins da pesquisa, essa é qualitativa, tendo em vista que 

aborda a relação entre a sociedade e o meio ambiente no âmbito 

dos centros urbanos. Por fim, o presente ensaia uma resposta ao 

seguinte questionamento: Tendo em vista a importância das 

áreas verdes urbanas para a qualidade de vida, de que forma o 

Estatuto da Cidade poderá garantir sua manutenção nas cidades 

brasileiras? Isso posto, verificou-se que, embora a Lei 

10.257/2001 configure uma proteção jurídico-legal fundamental 

para a proteção da paisagem urbana brasileira, ainda há carência 

de ações públicas que se sobreponham aos interesses de 

mercado para efetivarem os instrumentos nela previstos e 

garantir a salvaguarda ambiental.  

Palavras-chave: Cidadãos; Estatuto da Cidade Brasileiro; 

Paisagem Urbana; Qualidade de vida; Zonas Verdes. 
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INTRODUÇÃO 

A preocupação com a preservação e proteção do meio ambiente está 

presente em nossa sociedade há anos. Observa-se, entretanto, que nas 

últimas décadas essa apreensão tem sido acentuada em virtude da expansão 

do espaço urbano a fim de atender as demandas da sociedade.  A ampliação 

dos centros urbanos e a evolução tecnológica tem evidenciado a 

necessidade de aliar o desenvolvimento das cidades com a proteção do 

meio ambiente. 

Nesse contexto de expansão dos centros urbanos, tem-se verificado 

certa supressão dos espaços verdes e ampliação dos espaços modificados 

pelo homem, seja para atender demandas sociais ou econômicas. Observa-

se, contudo, que a perda de espaço da paisagem natural no meio urbano tem 

influência direta na diminuição da qualidade de vida dos cidadãos, uma vez 

que a manutenção das áreas verdes nas cidades está intimamente 

relacionada com o bem-estar daqueles que nela habitam. 

Assim, indispensável que as cidades possuam instrumentos que 

resguardem essas áreas ambientais, de forma a minimizar os impactos que 

estas vêm sofrendo ao longo da expansão urbana. Para tanto, faz-se 

necessário que a paisagem urbana dos centros urbanos disponha de uma 

proteção jurídico-legal a ser efetivada por meio de instrumentos de 

resguardo ambiental, sobrepondo a saúde e bem-estar dos cidadãos em face 

de outros interesses que não visem à qualidade de vida nas cidades.  

Nesse sentido, a fim de conferir proteção à paisagem urbana 

brasileira, foi promulgado o Estatuto da Cidade, regido pela Lei n° 

10.257/2001, o qual regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição 

Federal Brasileira. Esse diploma dispõe sobre diretrizes gerais da política 

urbana brasileira, dispondo sobre alguns instrumentos que visam à proteção 

do meio ambiente nas áreas urbanas. 

Dessa forma, tendo em vista a influência das áreas verdes na 

qualidade de vida daqueles que habitam nas cidades, bem como a 

necessidade de proteção jurídico-legal dessas áreas, o presente visa ensaiar 

uma resposta à seguinte pergunta: Tendo em vista a importância das áreas 

verdes urbanas, de que forma o Estatuto da Cidade poderá garantir sua 

manutenção nas cidades brasileiras?  
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Em relação à metodologia, será utilizado o método de abordagem 

dedutivo, uma vez que a análise partirá de uma visão geral sobre a 

influência das áreas verdes na qualidade de vida nos centros urbanos, sendo 

o tema, posteriormente, restringido no âmbito das cidades brasileiras com a 

análise da (in) eficácia do Estatuto da Cidade quanto à proteção da 

paisagem urbana. Em relação aos meios de pesquisa, será utilizada a 

pesquisa bibliográfica, buscando uma interface entre direito, política, 

cultura, ecologia e ciência. Ainda, no tocante aos fins da pesquisa, 

qualitativa, tendo em vista que abordará a relação entre a sociedade e o 

meio ambiente no âmbito dos centros urbanos.  

1.  A IMPORTÂNCIA DAS ÁREAS VERDES NA QUALIDADE DE 

VIDA DOS CIDADÃOS 

A cidade é o hábitat do homem moderno e este cenário está em constante 

transformação devido às ações do homem. Os centros urbanos estão em 

contínuo desenvolvimento para adaptar-se às necessidades e satisfazer os 

anseios daqueles que neles residem. Conforme preleciona Édis Milaré, 

O mundo da cidade é o mundo da família humana que ocupa aquele espaço. 

Existe um grau necessário de simbiose entre ambos estes termos. Daí a 

importância das intervenções urbanísticas e, igualmente, das intervenções 

culturais, sociais e econômicas sobre a cidade, porque o ambiente e os seus 

habitantes serão por ela afetados. É oportuno lembrar que a cidade é uma 

realidade viva, sempre em transformação na medida em que é viva.
4
 

  Nesse contexto, a paisagem natural existente nas cidades, muitas 

vezes, é alterada e, até mesmo degradada, embora existam instrumentos 

legais que dispõem sobre a proteção e preservação. A falta de resguardo é 

acentuada quando relacionada à sobreposição de interesses, quais sejam, os 

de mercado. Neste âmbito, a paisagem urbana, em geral, não é associada à 

qualidade de vida dos cidadãos, dificultando sua preservação. Todavia, 

possui significativa contribuição para a saúde e bem-estar dos cidadãos, 

porquanto proporciona sensações de conforto, equilíbrio e felicidade. 

A qualidade de vida é uma expressão que possui aspectos subjetivos 

e variações culturais. Diante disso, pode se constatar que ela sofre 

alterações em virtude das diferenças individuais, sociais e culturais. De 

acordo com Herculano, a qualidade de vida pode ser mensurada 

“examinando-se os recursos disponíveis e a capacidade efetiva de um grupo 

                                                 

4
 MILARÉ, E. Um ordenamento jurídico para a qualidade de vida urbana. In: 

AGRELLI, V. M.; SILVA, B. C. (Coord.). Direito urbanístico e ambiental: estudos 

em homenagem ao professor Toshio Mukai. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.  
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social para satisfazer suas necessidades”
5
. A exemplo desse indicador 

elenca-se a quantidade de área verde per capita e espaços urbanos abertos 

para diminuir a paisagem cinza dos grandes centros. 

Ainda, assevera Herculano que “uma segunda forma de estimar a 

qualidade de vida é avaliar as necessidades, através dos graus de satisfação 

e dos patamares desejados”
6
. Uma amostra desse segundo indicador é 

tentar avaliar a qualidade de vida pela distância entre o que se deseja e o 

que se alcança. 

Neste diapasão, depreende-se que a qualidade de vida depende de 

inúmeros fatores subjetivos e relativos. Para Ferreira e Seixas, o conceito 

de qualidade de vida engloba três premissas, as quais são: bem-estar 

individual, equilíbrio ambiental e desenvolvimento econômico, entendidos 

como um Direito de Cidadania
7
. Nesse contexto, evidencia-se a grande 

necessidade de estabelecer uma ligação entre as três proposições elencadas, 

vez que isso é capaz de proporcionar o desenvolvimento sustentável de 

determinada região, bem como o bem-estar da população em questão. 

Diante de tal conjuntura, a paisagem é vista como o fator 

preponderante para a qualidade de vida da população urbana. Dessa forma, 

todos os fatores que a integram, sejam naturais ou não, influenciam positiva 

ou negativamente a vida da população. Sendo assim, a preocupação com a 

guarda da paisagem faz-se cada vez mais presente, haja vista que o ser 

humano está em constante contato com o meio ambiente e a sua 

degradação. Segundo Lombardo (apud HERCULANO), 

A verificação da qualidade ambiental das cidades é cada vez mais evidente e 

importante, pois é no espaço urbano que os problemas ambientais 

geralmente atingem maior amplitude, notando-se concentração de poluentes 

                                                 

5
 HERCULANO, Selene C. A qualidade de vida e seus indicadores.  Niterói: Eduff,  

2000.  Disponível em:<http://www.ivt-rj.net/ivt/bibli/herculano.pdf>. Acesso em: 17 de 

mar. de 2015.  

6
 Ibidem 5. p. 04-06 

7 FERREIRA, L. C.; SEIXAS, S. R. C. Intelectuais e cientistas na América Latina: A 

importância dos temas Subjetividade, Qualidade de vida e Risco.  Polis Revista 

Latinoamericana v. dez. 2010. Disponível em: <http://polis.revues.org/971>. Acesso 

em: 20 mar. 2015. 

 

http://www.ivt-rj.net/ivt/bibli/herculano.pdf
http://polis.revues.org/971
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no ar e na água, a degradação do solo e subsolo, em consequência do uso 

intensivo do território pelas atividades urbanas.
8
 

         Nesse contexto, percebe-se que devem existir políticas públicas que 

estimulem a efetivação de um equilíbrio entre a exploração dos territórios 

através das atividades urbanas e a manutenção do meio ambiente, a fim de 

que se possa estabelecer o desenvolvimento sustentável e este proporcionar, 

simultaneamente, elevada qualidade de vida aos cidadãos. 

      Somando-se a isso, também é possível constatar que a habitabilidade 

do ambiente urbano aumenta com a concentração de áreas verdes públicas. 

Conforme explana Mendes, 

No contexto da qualidade de vida urbana, as áreas verdes, além de atribuir 

melhorias ao meio ambiente e ao equilíbrio ambiental, contribuem para o 

desenvolvimento social e trazem benefícios ao bem-estar, à saúde física e 

psíquica da população, ao proporcionarem condições de aproximação do 

homem com o meio natural e disporem de condições estruturais que 

favoreçam a prática de atividades de recreação e de lazer. Desse modo, 

quando dotadas de infraestrutura adequada, segurança, equipamentos e 

outros fatores positivos, poderão se tornar atrativas à população, que passará 

a frequentá-las para a realização de atividades como caminhada, corrida, 

práticas desportivas, passeios, descanso e relaxamento; práticas importantes 

na restauração da saúde física e mental dos indivíduos.
9
 

Verifica-se, assim, que as áreas verdes possuem um papel 

fundamental na construção da paisagem urbana e contribuem 

consideravelmente para o bem-estar dos cidadãos. Ademais, essas áreas, de 

acordo com Smaniotto, quando utilizadas para momentos de lazer e 

recreação, proporcionam às pessoas o relaxamento dos fatores urbanos 

estressantes, como os ruídos, o calor e a poluição do ar.
10

 

                                                 

8
 LOMBARDO apud HERCULANO, Selene C. A qualidade de vida e seus 

indicadores.  Niterói: Eduff,  2000.  Disponível em:< http://www.ivt-

rj.net/ivt/bibli/herculano.pdf >. Acesso em: 17 de mar. de 2015. p. 05.  

9
 MENDES, P. C. A influência das áreas verdes na qualidade de vida urbana.  

Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde, Minas Gerais.  v. 2 , p. 262-272,  

jun.  2014.  Disponível em: 

<http://www.seer.ufu.br/index.php/hygeia/article/viewFile/26487/14869>. Acesso em: 

21 mar. 2015. p. 269. 

10
 SMANIOTTO COSTA, C. Áreas verdes: um elemento chave para a sustentabilidade 

urbana.  Arquitextos, ano 11, n. 126, nov. 2010. Disponível em: 

<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.126/3672>. Acesso em: 20 

mar. 2015. 

http://www.ivt-rj.net/ivt/bibli/herculano.pdf
http://www.ivt-rj.net/ivt/bibli/herculano.pdf
http://www.ivt-rj.net/ivt/bibli/herculano.pdf
http://www.seer.ufu.br/index.php/hygeia/article/viewFile/26487/14869
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.126/3672
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Somando-se a isso, Lorenzi (apud MENDES) menciona 

contribuições extremamente relevantes sobre as áreas verdes e a saúde em 

seus aspectos psicológicos. De acordo com ele, 

Um dos efeitos benéficos mais importantes da vegetação em ambientes [...] 

diz respeito à satisfação psicológica do ser humano. Caminhar sob árvores, 

[...] e entre flores, satisfaz o desejo, muitas vezes inconsciente, do 'contato 

com o verde', do elo com a natureza.
11

 

Conforme aduz Lorenzi (apud MENDES)
12

, certos ambientes 

naturais despertam sensações emocionais inerentes aos indivíduos. Esses 

reflexos, por sua vez, foram herdados pela própria evolução da genética 

humana. Acredita-se, ainda, que os estímulos proporcionados por 

ambientes naturais são capazes de influenciar o sistema imunológico. Além 

de proporcionar o bem-estar, esses locais podem se tornar áreas para 

práticas sociais e culturais, as quais contribuem para o desenvolvimento 

humano e o relacionamento entre as pessoas. 

Nessa perspectiva, depreende-se a imprescindibilidade de 

planejamento nas cidades, o qual vise à proteção do meio ambiente 

considerando que possui estreita relação com o bem-estar e melhores 

condições de vida dos cidadãos.
13

 Logo, a importância desses locais deve 

ser considerada durante o planejamento das cidades e elaboração de 

políticas públicas, de modo que o seu aproveitamento eficiente e influencie 

positivamente na qualidade de vida.  

Assim, verifica-se o papel fundamental do Estatuto da Cidade, de 

modo que esse venha assegurar a proteção e a manutenção das áreas 

verdes, posto que essas estão intimamente ligadas à qualidade de vida dos 

cidadãos. Neste âmbito, faz-se necessário manter as áreas verdes que 

compõem a paisagem urbana, porquanto são indispensáveis para o bem-

estar da população, motivo pelo qual devem ser efetivados os instrumentos 

de proteção da paisagem urbana previstos no Estatuto da Cidade brasileiro, 

como será explanado a seguir.  

 

                                                 

11
 LORENZI apud MENDES, P. C. A influência das áreas verdes na qualidade de 

vida urbana.  Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde, Minas Gerais.  v. 2 , 

p. 262-272,  jun.  2014.  Disponível em: 

<http://www.seer.ufu.br/index.php/hygeia/article/viewFile/26487/14869>. Acesso em: 

21 mar. 2015. p. 269. 

12
 Ibidem 11. p. 269. 

13
 Ibidem 9. p. 270 

http://www.seer.ufu.br/index.php/hygeia/article/viewFile/26487/14869
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2.  A PROTEÇÃO JURÍDICO-LEGAL DA PAISAGEM URBANA 

BRASILEIRA: UMA ANÁLISE DO ESTATUTO DA CIDADE 

Os problemas socioambientais atualmente são progressivos e cada vez mais 

complexos. A necessidade de preservação do meio ambiente tem sido 

motivo de preocupação tanto para a sociedade quanto para o Estado. Nesse 

contexto, a paisagem urbana, principalmente as áreas verdes, requer 

medidas de proteção imediatas, uma vez que se identifica como um bem 

ambiental essencial e relacionado diretamente com a qualidade de vida e 

bem-estar do homem. 

Conforme define Marchezini, “a paisagem é o conjunto de 

elementos visuais que são testemunho das relações entre o homem e a 

natureza”
14

. Ademais, a paisagem compreende diferentes perspectivas. De 

acordo com Ferreira, “enfeixa a paisagem todas as dimensões abarcadas 

pela hodierna concepção de meio ambiente: a cultural, a natural e a 

artificial”
15

. 

Em uma retrospectiva sobre o direito da paisagem no Brasil, na 

Constituição de 1934 defendia-se o zelo às belezas naturais e ao patrimônio 

histórico, artístico e cultural. No Diploma Constitucional de 1937 

consagrou-se a proteção dos monumentos históricos, artísticos, naturais, 

paisagens e locais naturais. Nas Cartas Constitucionais seguintes (1946, 

1967 e 1969) assegurou-se a preservação o patrimônio histórico, cultural e 

paisagístico. Já na atual Carta Magna de 1988, o direito à paisagem está 

incluído no artigo 216, inciso V, dentro da definição de patrimônio 

cultural
16

. Segundo Ferreira, 

Não obstante, toda a legislação constitucional e infraconstitucional das 

últimas décadas incluiu a paisagem, ou, em última análise, os valores 

estéticos a ela relativos, no seu âmbito de aplicação, implícitos na noção de 

meio ambiente, seja pelos seus aspectos naturais seja pelos seus aspectos 

culturais.
17

 

                                                 

14
 MARCHEZINI, Flávia de Sousa. Paisagem urbana e dano ambiental estético. As 

cidades feias que me desculpem, mas beleza é direito fundamental. Revista Jus 

Navigandi, Teresina, ano 17, n. 3142, 7 fev. 2012. Disponível em: 

<http://jus.com.br/artigos/21029>. Acesso em: 14 jan. 2015. p. 01. 

15
 FERREIRA, Ivette Senise. A tutela ambiental da paisagem no direito brasileiro. 

Revista da Faculdade de Direito, São Paulo, v.95, 2000. Disponível em: < 

http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67459/70069> Acesso em: 14 jan. 2015. 

p. 24. 

16
 Ibidem 15. p. 135-137. 

17
 Ibidem 15. p. 137. 

http://jus.com.br/artigos/21029/paisagem-urbana-e-dano-ambiental-estetico
http://jus.com.br/artigos/21029/paisagem-urbana-e-dano-ambiental-estetico
http://jus.com.br/revista/edicoes/2012
http://jus.com.br/revista/edicoes/2012/2/7
http://jus.com.br/revista/edicoes/2012/2/7
http://jus.com.br/revista/edicoes/2012/2
http://jus.com.br/revista/edicoes/2012
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    Nessa perspectiva, para que seja possível atender as atuais demandas 

socioeconômicas sem afetar a paisagem das cidades brasileiras, observa-se 

a necessidade de um planejamento urbano. A falta de preparação dos 

municípios na aplicação da legislação já existente, além da insuficiente 

elaboração de políticas públicas de gestão que visem à preservação das 

áreas verdes que compõem a paisagem urbana tem causado inúmeros 

prejuízos às cidades, aos cidadãos e ao meio ambiente. Conforme observa 

Milaré, o planejamento consiste em um “instrumento, valioso e 

indispensável, para se atingir um fim proposto, ou seja, implementar ações 

voltadas para a consecução de objetivos preciosos, a curto, a médio e longo 

prazos”.
18

 

Com a finalidade de assegurar uma política de desenvolvimento 

urbano, a Constituição Federal de 1988 traz um capítulo específico sobre a 

política urbana, disposto nos artigos 182 e 183, o qual é complementado 

pela Lei 10.257/01, denominada Estatuto da Cidade. Esses dois 

dispositivos, em conjunto, conferem às cidades brasileiras o planejamento 

necessário. Esse planejamento, por sua vez, possui suma relevância, posto 

que influencia diretamente no desenvolvimento dos espaços urbanos 

visando a tutela da paisagem e o bem-estar dos cidadãos. Conforme a 

análise de Marchezini, 

A preocupação com a paisagem, em especial com a paisagem urbana, 

emerge da necessidade de se ajustar o território e as ocupações urbanas de 

modo que propiciem qualidade de vida aos seus habitantes, e de preservar os 

espaços verdes e demais áreas de interesse ambiental que sobreviveram ao 

processo de ocupação.
19

 

Desse modo, a fim de regular o planejamento urbano brasileiro 

visando, dentre outros objetivos, a tutela da paisagem urbana, a Lei n° 

10.257/01 possui como uma de suas diretrizes gerais a “proteção, 

preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do 

patrimônio cultural, artístico, paisagístico e arqueológico”
20

, conforme 

disposto no artigo 2°, inciso XII da dispositivo legal. Para tanto, foram 

                                                 

18
 MILARÉ, E. Um ordenamento jurídico para a qualidade de vida urbana. In: 

AGRELLI, V. M.; SILVA, B. C. (Coord.). Direito urbanístico e ambiental: estudos 

em homenagem ao professor Toshio Mukai. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 64 

19
 Ibidem 14. p. 01. 

20
 BRASIL. Lei nº 10.257 de 10 de julho de 2001. Dispõe sobre diretrizes gerais da 

política urbana e dá outras providências. In: Diário Oficial da República Federativa 

do Brasil, Brasília, DF, 10 jul. 2001. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm> Acesso em: 15 jan. 

2015. 
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estabelecidos alguns instrumentos que asseguram a aludida diretriz, os 

quais serão explanados a seguir. 

O direito de preempção, conforme prevê o artigo 25, do Estatuto da 

Cidade, “confere ao Poder Público municipal preferência para aquisição de 

imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares” se, dentre 

outros objetivos, for necessário para “proteção de áreas de interesse 

histórico, cultural ou paisagístico”, disposto no artigo 26, inciso VIII. 

Ademais, o artigo 35 do diploma, prevê que lei municipal “poderá autorizar 

o proprietário de imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro 

local, ou alienar, mediante escritura pública, o direito de construir previsto 

no plano diretor ou em legislação urbanística dele decorrente”, desde que 

seja objeto de “preservação, quando o imóvel for considerado de interesse 

histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural”, artigo 35, inciso II.
21

 

Ademais, o Estatuto da Cidade brasileiro ainda prevê o Estudo de 

Impacto de Vizinhança (EIV), outro instrumento indispensável para a tutela 

da paisagem urbana. De acordo com o artigo 36, o Estudo de Impacto de 

Vizinhança será utilizado para aquisição de licença ou autorização para 

construir, ampliar ou funcionar empreendimentos em área urbana. Para 

tanto, o estudo observará as consequências da atividade analisada sobre a 

qualidade de vida dos cidadãos que residem próximo à área, avaliando, 

dentre outros pontos, a paisagem urbana e o patrimônio natural e cultural, 

conforme o artigo 37, inciso VII
22

.   

Dessa forma, percebe-se a manifesta preocupação do legislador 

brasileiro com a proteção e preservação da paisagem urbana. Observa-se, 

pois, que a Lei n° 10.257/01, além de prever em uma de suas diretrizes 

gerais a preocupação com a paisagem urbana, ainda disponibiliza durante o 

documento instrumentos que devem auxiliar na tutela dessa. Contudo, em 

muitos casos o interesse do mercado prevalece sobre outros direitos. 

Conforme observa Duarte, 

Contudo, sabemos que na atualidade a produção do espaço urbano possui 

relação direta com a necessidade de atender a lógica de um modelo 

econômico onde, em geral, interesses econômicos privados se sobrepõem 

àqueles voltados à efetivação/concretização de direitos sociais e difusos. 

(...). Visualiza-se, então, uma constante instabilidade na configuração do 

ambiente urbano, fazendo com que se coloque vulnerável aos interesses 

mais importantes (em determinadas ocasiões) para os grupos que controlam 

o poder político e econômico (...). Fragiliza-se, assim, a proteção do direito 

                                                 

21
 Ibidem 20. 

22
 Ibidem 20. 
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à paisagem urbana e o resguardo ao patrimônio paisagístico constituído no 

meio urbano.
23

 

 Neste âmbito, percebe-se o constante conflito entre a proteção do 

meio ambiente e a interesse de mercado, o qual, na maioria das vezes, 

acaba prevalecendo. Dessa maneira, faz-se necessário maior equilíbrio 

entre as relações econômicas, de modo que o desenvolvimento sustentável 

possa ser implementado, e, assim, a proteção à paisagem urbana e as áreas 

verdes resguardadas. Para isso, é imprescindível que haja conciliação entre 

os interesses de mercado e proteção do meio ambiente, de modo que as 

cidades brasileiras possam atender suas demandas sociais, econômicas e 

ambientais. 

Por fim, é possível constatar que a tutela da paisagem é reconhecida 

e regulada por disposições legais constantes no Estatuto da Cidade, 

contudo, carece de maior efetivação que contemple a sua proteção e 

assegure o bem-estar dos cidadãos. Logo, mesmo que exista o embate entre 

os interesses de mercado e a proteção do meio ambiente, faz-se necessário 

encontrar confluência, ao passo que o desenvolvimento sustentável seja 

atingido e, com isso, as demandas de ambos sejam atendidas.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente artigo teve por objetivo analisar a importância das áreas verdes 

na qualidade de vida dos cidadãos e a proteção legal no Brasil da paisagem 

urbana aliada ao planejamento urbano, uma vez que estão diretamente 

relacionados ao bem-estar da população. Ademais, foram examinados os 

dispositivos legais do Estatuto da Cidade, nos quais foram observados os 

instrumentos relativos à proteção da paisagem. 

         Constatou-se a importância da manutenção da paisagem composta 

por áreas verdes nos centros urbanos, haja vista que ela influencia 

diretamente na qualidade de vida e saúde da população urbana. Somando-

se a isso, além de as áreas verdes proporcionarem equilíbrio ambiental, elas 

contribuem para o desenvolvimento social e para a saúde física e psíquica 

                                                 

23
 DUARTE, M. C. S. Tutela do direito à paisagem urbana: proteção e disputa. In: 

ALFOSIN, B. M.; PAGANI, E. A.; SOMENSI, S.; PRESTES, V. B. (Orgs.). Anais do 

II Congresso de Direito Urbano-Ambiental: Congresso comemorativo aos 10 anos do 

Estatuto da Cidade. Porto Alegre: Exclamação, 2011. Disponível em: 

<http://www.esdm.com.br/arquivo/downloads/Congresso%20Comemorativo%20aos%2

010%20anos%20do%20Estatuto%20da%20Cidade%20e-book.pdf> Acesso em: 15 jan. 

2015. p. 81. 
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da população ao disporem de áreas que favoreçam a prática de atividades 

de recreação e de lazer. 

      Destarte, fora estudado o Estatuto da Cidade, o qual prevê o 

planejamento urbano necessário às cidades, a fim de resguardar a tutela da 

paisagem, o bem-estar dos cidadãos e o desenvolvimento dos espaços 

urbanos. Neste âmbito, fora constatado que apesar de a Lei prever muitas 

garantias ao meio ambiente, essas ainda necessitam de uma efetivação e 

uma implementação na comunidade, porquanto há constante conflito com 

os interesses de mercado, os quais acabam se sobressaindo em inúmeras 

oportunidades. 

      Dessa maneira, ao final do estudo, certificou-se que o Estatuto da 

Cidade é um importante mecanismo à disposição dos cidadãos e do Estado 

para efetivar a proteção das áreas ambientais urbanas no Brasil. Entretanto, 

essa está condicionada à concretização de políticas públicas que 

proporcionem a melhoria da habitabilidade do espaço urbano, a partir de 

um planejamento eficiente das cidades, visando, sobretudo, a preservação 

das áreas verdes. 

 Por fim, pode se perceber que o ponto crucial no que tange à 

efetivação da tutela da paisagem e à proteção das áreas verdes diz respeito 

à influência dos interesses de mercados, os quais acabam prevalecendo, 

dado o modelo econômico que o país está inserido. Assim, imprescindível 

que haja uma conciliação de interesses a fim de que possa ser assegurado o 

desenvolvimento sustentável e a carência de ambos suprida.   
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