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RESUMO
O presente estudo, vinculado à área de concentração: Direito Ambiental e Desenvolvimento
Sustentável, do Programa de Pós-graduação em Direito da Escola Superior Dom Helder
Câmara, defende a fundamentalidade do Direito à Cidade Sustentável e analisa seus aspectos
teóricos, demonstrando a importância da participação popular no processo de urbanização das
cidades, como uma significativa ferramenta de planejamento urbano no Estado Democrático
de Direito. A Cidade Sustentável é aquela que propicia o desenvolvimento socialmente justo,
ou seja, sem exclusões sociais, ambientalmente equilibrado e economicamente viável, com
bens e serviços públicos e privados que geram uma infraestrutura urbana adequada em termos
socioambientais, sendo possível quando conta com um planejamento urbano participativo que
visa garantir qualidade de vida para a atual e as futuras gerações. Diante deste panorama, o
objetivo principal da investigação foi analisar os diferentes institutos de políticas públicas
urbanísticas que proporcionam a sustentabilidade das cidades, consoante o modelo de
planejamento urbano contemporâneo, que inclui a gestão democrática como ponto
fundamental, de forma a sustentar a concepção de que a efetivação do Direito à Cidade
Sustentável, associado ao exercício da cidadania, pode oferecer dignidade à vida das pessoas
no espaço urbano que se caracteriza, sobretudo, por ser um espaço social, político,
econômico, cultural e filosófico, onde são desenvolvidas as potencialidades humanas. Para a
análise das questões de pesquisa propostas, foram enfrentados temas relacionados ao Direito à
Cidade na perspectiva da concepção de uma Cidade Sustentável, a expansão urbana, o
federalismo e a repartição de competências do entes federados, ao fenômeno da urbanização e
os impactos ambientais, a gestão democrática das cidades conferindo especial ênfase à Lei
Federal n° 10.257/01, autodenominada Estatuto da Cidade, e por fim, ao panorama jurídico e
aos modelos de Cidades Sustentáveis. O desenvolvimento da investigação empregou o
método dialético, com uma abordagem qualitativa, através de pesquisa exploratória, que
proporcionou o aprofundamento do tema. Por sua vez, o referencial teórico que ampara a
pesquisa baseia-se nas contribuições de Henri Lefebvre, o qual reivindicava, como numa
espécie de manifesto, o ‘‘Direito à Cidade’’, ou seja, à vida urbana como condição do
humanismo e de renovação da democracia, a fim de fazer com que os cidadãos sintam-se
pertencentes ao espaço urbano e se justifique a viabilidade da participação democrática em
meio às práticas possíveis de planejamento urbano e ao contexto das sociedades do século
XXI. Desta maneira, pauta-se no estudo de tais preceitos para concluir que as Cidades
Sustentáveis ascendem da situação de meros espaços territoriais, para local de formação de
identidades e de exercício da cidadania, e dessa forma, para que as cidades possam se tornar
justas e sustentáveis é necessário incorporar a participação da sociedade civil na elaboração e
gestão do planejamento urbano no intuito de concretizar uma gama de direitos fundamentais,
tais como a moradia, educação, saúde, o lazer, o trabalho, o direito de ir e vir (acessibilidade),
a igualdade, o meio ambiente, entre outros.
Palavras-chave: Cidades Sustentáveis; Estatuto
Participativa; Município; Planejamento Urbano.
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RESUMEN
Este estudio, vinculado em la área de concentración: Derecho Ambiental y Desarrollo
Sostenible, del Programa de Postgrado en Derecho de la Escuela Dom Helder Câmara,
defiende la fundamentalidad del derecho de ciudad sostenible y examina sus aspectos
teóricos, lo que demuestra la importancia de la participación popular en el proceso de
urbanización de las ciudades, como herramienta de planificación urbana significativa en el
Estado Democrático de Derecho. Una ciudad sostenible es aquella que promueve socialmente
justo del desarrollo, es decir, sin exclusiones sociales, equilibrado con el medio ambiente y
económicamente viables, con bienes y servicios públicos y privados que generan una
infraestructura urbana adecuada en términos sociales y ambientales, siendo posible cuando se
cuenta con una planificación urbana participativo dirigido a garantizar la calidad de vida de
las generaciones actuales y futuras. En este contexto, el objetivo principal de la investigación
fue analizar los diferentes institutos de las políticas públicas urbanas que proporcionan la
sostenibilidad de las ciudades, en función del modelo de planificación urbana contemporánea,
que incluye la gestión democrática como un punto clave para sostener la opinión de que la
realización del derecho a la Ciudad Sostenible asociado con el ejercicio de la ciudadanía
puede proporcionar dignidad a la vida de las personas en el espacio urbano que se caracteriza,
sobre todo, como un espacio social, político, económico, cultural y filosófico, donde se
desarrollan los potenciales humanos. Para el análisis de los temas de investigación propuestos
se abordaron temas relacionados con el Derecho a la Ciudad en relación con el diseño de una
ciudad sostenible, la expansión urbana, el federalismo y la distribución de las entidades
federales de habilidades, el fenómeno de la urbanización y medioambientales impactos, la
gestión democrática de las ciudades con especial énfasis en la Ley Federal Nº 10.257/01, que
se autodenomina el Estatuto de la Ciudad, y finalmente, el panorama legal y modelos de
ciudades sostenibles. El desarrollo de la investigación empleó el método dialéctico con un
enfoque cualitativo, a través de la investigación exploratoria, que proporcionó el tema de la
profundización. A su vez, el marco teórico que apoya la investigación se basa en los aportes
de Henri Lefebvre, quien afirmó, como una especie de manifiesto, '' el derecho a la ciudad '',
es decir, a la vida urbana como condición humanismo y renovación de la democracia con el
fin de hacer que los ciudadanos sienten que pertenece al espacio urbano y que justifique la
viabilidad de la participación democrática entre las posibles prácticas de la planificación
urbana y el contexto de las sociedades del siglo XXI. De esta manera, el programa en el
estudio de estos preceptos para completar la cantidad de Ciudades Sostenibles de la mera
situación de los espacios territoriales, para la formación local de las identidades y la
ciudadanía, y así permitir que las ciudades se convierten en justos y sostenible es necesario
incorporar la participación de la sociedad civil en el diseño y la gestión de la planificación
urbana con el fin de lograr una serie de derechos fundamentales, como la vivienda, la
educación, la salud, el ocio, el trabajo, el derecho de ir y venir (accesibilidad) , la igualdad, el
medio ambiente, entre otros.
Palabras clave: Ciudades Sostenibles; Estatuto de la Ciudad; Gestión Participativa
Democrática; Ciudad; La planificación urbana.
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1 INTRODUÇÃO
O século XXI aponta para um crescimento da população vivendo nas cidades,
fazendo com que a humanidade se torne eminentemente urbana.
Tal fato provoca uma série de preocupações, especialmente de ordem
socioeconômica e ambiental, uma vez que o crescimento urbano acelerado tem causado um
aumento das desigualdades sociais e um agravamento da crise ambiental gerando profundas
crises sociopolíticas e jurídicas. Trata-se de uma crise das cidades, que provoca uma
intensificação desenfreada de cidades poluídas, perigosas, ineficientes e engarrafadas.
Com isso, a discussão sobre a natureza da ordem jurídico urbanística tem ganhado
uma importância cada vez maior no Brasil e no mundo, sendo necessário estabelecer e seguir
padrões sustentáveis para as cidades.
Pode-se dizer que o desenvolvimento sustentável das cidades é baseado em três
principais indicadores de desempenho com igualdade de importância:

Desempenho

Econômico; Desempenho Social; e, Desempenho Ambiental. Não obstante, na corrida de
aumentar o desempenho econômico, os outros indicadores são sacrificados.
Portanto, o sistema deve ser concebido de forma que, o diagrama destes três
indicadores seja viabilizado. As atividades econômicas devem exigir infraestrutura, indústria,
comércio e pessoas qualificadas. Por sua vez, a população deve viver com paz, harmonia,
segurança, instalações e oportunidades para o autodesenvolvimento, saúde e educação,
entreterimento, dentre outros, mas não ao custo de danos ambientais.
As cidades dependem de políticas públicas sustentáveis, que respeitam e preservem o
meio ambiente além de garantir a qualidade de vida socioeconômica da população. Uma
Cidade Sustentável toma medidas para evitar a violência, engarrafamento, a poluição e a
degradação ambiental, acúmulo de lixo, utilização inadequada dos imóveis urbanos, o
gerenciamento do solo, a edificação ou o uso excessivo ou inadequado em relação à
infraestrutura urbana, a deterioração das áreas urbanizadas, entre outros aspectos.
Por outro lado, a falta ou mesmo a utilização inadequada de planejamento urbano por
parte do Poder Público com políticas públicas urbanas que estão distantes de oferecerem
condições e oportunidades equitativas aos seus habitantes, além de assegurar moradia,
alimentação, vestuário, educação, saneamento básico, saúde, acesso à cultura, e um ambiente
saudável para todos, leva os cidadãos a refletirem sobre o seu papel perante o Estado,
auxiliando-o na elaboração e gestão de um planejamento urbano para o Município.
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Nesta linha de raciocínio, os problemas a serem apresentados nesta pesquisa são: a
participação da sociedade civil tem importância na pauta de elaboração e na gestão do
planejamento urbano, para garantia de uma maior eficiência deste planejamento e
concretização de direitos fundamentais para os citadinos? E mais, apesar da exigência legal,
as administrações públicas municipais tem incluído a participação popular na formulação e
implementação de políticas públicas urbanas voltadas para construção de Cidades
Sustentáveis? Em consequência desses problemas, como incrementar a estruturação
democrática de políticas públicas de ordenação do solo urbano, voltadas para implantação de
Cidades Sustentáveis?
Para tanto, serão abordadas as seguintes hipóteses:
a) A participação popular no planejamento e na gestão da cidade proporciona o
monitoramento e a fiscalização social; maior legitimidade; assento no processo decisório;
propositura de limites à arbitrariedade e discricionariedade administrativa, com o fim das
tradições de sigilo e do poder de influência; maior grau de relação entre as políticas públicas e
as demandas sociais;
a.1) A participação da sociedade civil organizada na elaboração e gestão do
planejamento urbano eleva a efetividade dos direitos fundamentais sociais à moradia,
educação, saúde, ao transporte, à segurança e à proteção ao meio-ambiente, no momento em
que há uma maior legitimidade na tomada de decisões pela Administração Pública nas suas
escolhas, de modo que as normas estejam submetidas ao controle social; assim, deve
prevalecer o reconhecimento de que a efetividade da ordenação do espaço urbano e,
consequentemente, do desenvolvimento sustentável das cidades, depende do grau de
legitimidade das regras de planejamento urbano adotadas por cada Município, que apenas
processos dialógicos podem conferir;
a.2) Partindo do pressuposto que a sustentabilidade ambiental não se define a partir
de regras universais, tal aparato, deve ser construído com a sociedade civil, dentro das
necessidades e prioridades de cada grupo em determinado espaço físico. Faz-se necessário a
apropriação do espaço urbano pelos cidadãos, de forma que a sua criação e sua transformação
ocorram com vistas a satisfazer as necessidades da coletividade; desse modo, todos os seres
humanos, têm direito a participar no planejamento, desenho, execução, controle, manutenção,
reabilitação e melhoramento de suas cidades, povoados e vilas, com o objetivo de conquistar
espaços e equipamentos adequados e com serviços de qualidade às diversas funções que
realizam, às suas condições particulares de vida e às suas próprias aspirações;
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b) Ao atentar-se para a necessidade de políticas públicas urbanas voltadas para
Cidades Sustentáveis no Estado Democrático de Direito não se deve apenas ter em mente a
necessidade de atender a interesses políticos e econômicos, mas a necessidade de um projeto
que tenha como paradigma os pilares do desenvolvimento sustentável: crescimento
econômico, desenvolvimento social e preservação do meio ambiente; com isso, as políticas
públicas em uma cidade só serão sustentáveis, caso sejam socialmente justas, ambientalmente
corretas e economicamente viáveis, devendo haver capacitação e boa vontade política por
parte dos administradores públicos de cada município no país;
b.1) Os mecanismos legais democráticos não tem sido suficientes para determinar a
democratização dos procedimentos e obtido a efetividade desejada para inclusão da
participação popular na formulação e gestão de políticas públicas em um espaço que a
administração pública, é tendencialmente burocratizada, e levada por pressões políticas e
econômicas, opostas a ampliação da participação e do controle popular. Com isso, enfrenta-se
o grande desafio de acabar com o atual formato das cidades, baseado na dualidade entre
cidade legal e cidade ilegal, fruto da falta de canais democráticos de participação política no
espaço das cidades que garantem que a cidade seja espaço de convivência de todos os seus
habitantes, da falta de políticas públicas redistributivas, inclusivas e sustentáveis, e no
desrespeito à dignidade da pessoa humana. Tal fato pode gerar responsabilidade civil e
administrativa da Administração Pública e de seus agentes públicos, além da mesma cair no
descrédito popular.
c) A perspectiva da existência de cidades justas, democráticas e humanas, deve
perpassar pelo reconhecimento do Direito à Cidade como um novo modelo político,
econômico, cultural, e socioambiental para a reconstrução das cidades;
c.1) monitoramento e a fiscalização social; maior legitimidade; assento no processo
decisório; propositura de limites à arbitrariedade e discricionariedade administrativa, com o
fim das tradições de sigilo e do poder de influência; maior grau de relação entre as políticas
públicas e as demandas sociais;
Para tanto, uma maneira viável seria através dos meios de comunicação, bem como
através de um novo modo de educar nas instituições de ensino em seus diversos graus, para
que ambos se tornem agentes de disseminação de valores democráticos. Esses dois fatores
representam formas de interação social, rápidas e eficientes em um mundo cada vez mais
globalizado.
c.2) A criação de meios institucionais que viabilizam à cidadania e a tomada de
decisões com oportunidades iguais para todos permitirá a racionalização de recursos e a
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redescoberta da cidadania em cada cidadão e grupo de cidadãos, fazendo com que haja mais
responsabilidade e compromisso da população com a coletividade. Dessa forma, será formada
uma gestão democrática participativa, de todos os cidadãos e para todos os cidadãos, no
intuito de formar uma cidade mais justa, humana, solidária e digna de se viver. Entretanto, tal
aparato só será possível através da articulação entre o Poder Público e os cidadãos, que
cumprirão com os institutos da Constituição Federal de 1988, do Estatuto da Cidade, do Plano
Diretor e demais dispositivos legais, em busca de cidades mais sustentáveis, tendo como
ponto fundamental o bem-estar e uma melhor qualidade de vida da pessoa humana.
Diante deste panorama, o objetivo principal da investigação foi analisar os diferentes
institutos de políticas públicas urbanísticas que proporcionam a sustentabilidade das cidades,
conforme o modelo de planejamento urbano contemporâneo, que inclui a gestão democrática
como ponto fundamental, de forma a sustentar a concepção de que a efetivação do Direito à
Cidade Sustentável, associado ao exercício da cidadania, pode oferecer dignidade à vida das
pessoas no espaço urbano que se caracteriza, sobretudo, por ser um espaço social, político,
econômico, cultural e filosófico, onde são desenvolvidas as potencialidades humanas.
Do mesmo modo, pretende-se verificar em que sentido as políticas públicas
desenvolvidas nas cidades são inclusivas dos interesses presentes na sociedade brasileira na
medida em que há um complexo de impactos socioambientais para o alcance do
desenvolvimento econômico do país, de modo a estabelecer um modelo de Cidades
Sustentáveis amparado nas diretrizes do Estado Democrático de Direito. E por fim, pretendese demonstrar a insustentabilidade do sistema de planejamento urbano gerido pelo Poder
Público Municipal que desconsidera a participação da sociedade civil na elaboração e
implantação de políticas públicas urbanas que interferem diretamente na qualidade de vida
das pessoas e do planeta.
Para alcançar as metas almejadas, elencam-se os seguintes objetivos específicos:
(i) examinar o conceito de cidade e sua função social; (ii) verificar os princípios formadores e
referências internacionais para o Direito à Cidade Sustentável; (iii) relacionar as competências
federativas relacionadas ao Direito ambiental e urbanístico; (iv) demonstrar os impactos
ambientais advindos do processo de urbanização na contemporaneidade; (v) identificar os
fundamentos do Estado Democrático de Direito; (vi) analisar a legislação constitucional e
infraconstitucional; (vii) estudar os principais desafios e mecanismos para a concretização de
um desenvolvimento sustentável nas cidades brasileiras; demonstrar o Direito à Cidade
Sustentável na Constituição de 1988; (viii) analisar a democracia participativa, as políticas
públicas de desenvolvimento urbano, o planejamento urbano municipal e o plano diretor para
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o alcance de cidades sustentáveis; (ix) identificar a atuação do Ministério Público na defesa
do Direito à Cidade Sustentável; (x) apresentar os pressupostos que impulsionaram modelos
de cidades sustentáveis no Brasil e no mundo.
Nesse ínterim, procura-se demonstrar o Direito à Cidade Sustentável como
paradigma para a existência de cidades democráticas, justas e humanas.
Como justificativa, verifica-se que nos tempos atuais, de enormes conflitos em
virtude das transformações econômicas, sociais, ambientais e tecnológicas, constatam-se
mudanças radicais no âmbito das relações entre cidadãos e Estado corriqueiramente em
tensão. Nesta inquietude de mudanças, torna-se necessária uma releitura do papel do Estado e
da sociedade. Assim, o processo acelerado do crescimento urbano faz com que as políticas,
programas e projetos de desenvolvimento urbano sejam ampliados, na medida em que são
introduzidos novos mecanismos legais e comportamentais no cotidiano dos municípios
tornando-se imprescindível a existência de uma agenda integrada de desenvolvimento urbano,
com eixo em ações eficientes e instrumentos de gestão para o exercício cotidiano da cidadania
e a garantia de direitos fundamentais.
Por essa razão, é indispensável à criação de mecanismos que possam resguardar o
sistema democrático e assegurar a tutela e a efetivação dos direitos fundamentais, ampliando
sempre os espaços públicos de efetivação dessas garantias em locais que visam preservar e
proteger os interesses socioeconômicos e ambientais.
Nesse sentido, a perspectiva da existência de cidades sustentáveis, passa pela adoção
do Direito à Cidade como um novo modelo político, econômico, cultural, e socioambiental
para a reconstrução das cidades, uma vez que a função social da cidade procura garantir aos
citadinos a distribuição e o usufruto equitativo, universal, justo, democrático e sustentável dos
recursos, bens e serviços, bem como as oportunidades que as cidades proporcionam.
Desse modo, faz necessário um estudo acerca do Direito à Cidade Sustentável no
contexto do ordenamento jurídico brasileiro, tendo como referência a gestão democrática
participativa de diversos atores (Poder Público Municipal, sociedade civil e empresas
privadas) como fator preponderante na elaboração e implementação de políticas públicas
urbanas que visam à garantia da sadia qualidade de vida da população.
Observando-se que a população na atualidade é eminentemente urbana, torna-se de
fundamental importância que as cidades realizem o seu planejamento urbano mediante leis e
instrumento que organizem a utilização dos espaços e propriedades públicas e privadas
segundo parâmetros sustentáveis. Neste aspecto, nota-se a influência do Direito para esta
questão, o qual se defende o Direito à Cidade, composto por políticas públicas sustentáveis,
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aliado ao exercício da cidadania, no intuito de proporcionar dignidade à vida das pessoas no
espaço urbano.
A temática tem grande relevância, pois busca refletir sobre o modo de condução,
construção e transformação do espaço em que se realizam as principais atividades (moradia,
trabalho, comércio, serviços públicos e lazer) dos cidadãos: a cidade.
Assim, o trabalho se divide em três partes, às quais se somam a presente introdução
(primeiro capítulo), o desenvolvimento (segundo ao sexto capítulo) e as considerações finais
(sétimo capítulo), totalizando sete capítulos.
No segundo capítulo, buscou-se delimitar o Direito à Cidade na perspectiva da
concepção de uma Cidade Sustentável e os principais elementos que a compõe.
O Direito à Cidade representa o propósito maior de ser nas lutas dos movimentos
sociais urbanos, onde ocorre a participação cidadã na produção do espaço urbano através do
acesso, da ocupação e do uso dos espaços para garantia da dignidade humana.
Nos regimes democráticos, em que a participação da sociedade civil é algo
fundamental, a reivindicação do Direito à Cidade é fruto da expressão de uma sociedade
desigual, em que nem todos habitantes usufruem dos resultados benéficos da produção social.
Em termos estritamente urbanos, as desigualdades sociais demonstram espaços estratificados,
em que à infraestrutura, moradia, saneamento, espaços públicos de lazer, transportes, serviços
e outros não chegam a uma parcela da sociedade. Dessa maneira, a cidade legal se contrapõe a
cidade real, minimamente dotada de um ambiente urbano saudável para à vida na cidade.
Não obstante, o Direito à Cidade avança em passos firmes ao aparecer no arcabouço
legal reconhecido pelo Estado (Constituição Federal, Estatuto da Cidade, Constituições
Estaduais, Leis Orgânicas dos municípios e Planos Diretores). Destarte, o Direito à Cidade vai
além do campo normativo, para se tornar uma realidade constante de conquista da própria
cidadania, que se manifesta no espaço urbano de forma que o acesso à moradia, à
infraestrutura, a bens e serviços, entre outros, que são objeto da ação dos movimentos sociais,
se tornam acessíveis para um grupo cada vez maior de pessoas.
Observa-se que o Direito à Cidade foi objeto de estudos clássicos, como por
exemplo, do referencial teórico da presente pesquisa, Henri Lefèbvre, desde 1968. O autor
alertava para a forma como a cidade vinha sendo degradada, passando de local de uso, para se
tornar lugar de troca. Assim, o espaço social que definia a vida urbana transformou-se em um
espaço racional econômico e financeiro que se revela, por exemplo, no modo como o
problema da moradia é encarado. Nesse passo, Lefebvre pleiteava, como numa espécie de
declaração, o Direito à Cidade, ou seja, à vida urbana como condição do humanismo e de
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renovação da democracia. Deste referencial teórico surge uma proposta de avaliação do
Direito à Cidade e do planejamento urbano do ponto de vista da democracia participativa.
Dessa maneira, é perceptível o quanto o tema do Direito à Cidade e Lefebvre,
encontram-se atuais neste início do século XXI, uma vez que, os problemas observados no
espaço urbano e colocados pelo autor, ainda estão muito presentes, notadamente em países
como o Brasil.
O terceiro capítulo trata dos institutos de expansão urbana (Município, Metrópoles,
Regiões Metropolitanas, Conurbações e Megalópoles) e da repartição de competências
federativas em matéria ambiental e urbanística. Nesse sentindo, o Município assume papel de
destaque na execução da política urbana como ente responsável para promoção do
planejamento urbano em busca do Direito à Cidade Sustentável, assim entendido como o
direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao
transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para a atual e para as futuras
gerações.
O quarto capítulo demonstra o contexto urbano e os impactos ambientais decorrentes
do acelerado processo de urbanização ocorrido a partir da revolução industrial.
Dessa forma, nas últimas décadas, houve um intenso crescimento da população
urbana vivendo nos centros urbanos, em que os efeitos desse processo, fazem-se sentir sobre
todo o aparelhamento urbano relativo à geração dos resíduos sólidos, a ausência ou a
precariedade do sistema de saneamento básico, a irresponsabilidades na atividade industrial e
outras espécies de atividades poluentes, a falta de moradia, produzida pela ausência de
políticas habitacionais adequadas, gerando consequências danosas, como a exclusão social e a
segregação espacial dos cidadãos, bem como o aumento de ocupações irregulares que geram
danos ao meio ambiente pela falta de infraestrutura.
Nesse passo, são apresentados dados concisos sobre o crescimento populacional e
informações precisas sobre os impactos causados ao meio ambiente pelas atividades humanas,
fazendo-se necessária a criação de mecanismos de ordenação capazes de coibir a forma
exploratória e desenfreada com que o ser humano vem tratando o ambiente em que vive.
No quinto capítulo construiu-se uma perspectiva da gestão democrática das cidades,
enfatizando-se a importância da participação popular na elaboração e gestão de políticas
públicas urbanas em prol da construção de Cidades Sustentáveis.
Nesse diapasão é realizado um estudo sobre a política urbana na Constituição Federal
de 1988 e aos diferentes institutos jus-urbanísticos em vigor no ordenamento jurídico pátrio,
conferindo especial ênfase à Lei Federal 10.257, autodenominada Estatuto da Cidade e ao
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Plano Diretor Municipal, observando à necessidade das administrações públicas atentarem
para os dispositivos contidos nos referidos mecanismos legais bem como criarem órgãos
gestores que possam entrelaçar com os cidadãos, que podem auxiliar na tomada de decisões a
fim de propor um desenvolvimento ordenado das cidades brasileiras e das reais necessidades
da população, contribuindo para a descentralização do poder do Estado sobre o rumo da
cidade e a transparência das decisões dos problemas urbanos.
Para tanto, são levantadas informações e colhidos dados sobre Democracia
Participativa, Planejamento Urbano Municipal e Plano Diretor através de livros, textos,
artigos científicos e cartilhas de órgãos oficiais para análise das possibilidades de
justicialização e reivindicação participativa do Direito à Cidade Sustentável, no inuito de
realizar uma melhor abordagem sobre a temática. Além disso, foi feita entrevista estruturada
no centro urbano de Belo Horizonte/MG com habitantes da capital, para verificar a percepção
e o conhecimento da população sobre mecanismos legais de planejamento da cidade e a
participação da população nos instrumentos de políticas públicas urbanas do município.
E por fim, no sexto capítulo, realizou-se um estudo da Constituição como norma
fundamental de proteção ao Direito à Cidade Sustentável e da atuação do Ministério Público
que se utiliza, dentre outros mecanismo, da Ação Civil Pública para a defesa do Direito à
Cidade Sustentável. Para tanto, foi feita análise da jurisprudência no intuito de apresentar
discussões pertinentes para as ideias apresentadas ao longo do texto. Também foram
apresentados modelos nacionais e internacionais de Cidades Sustentáveis, demonstrando ao
final, a gestão urbana compartilhada em Belo Horizonte em busca do Desenvolvimento
Sustentável.
No que diz respeito às questões metodológicas, empregou-se o método dialético,
com uma abordagem qualitativa, através de pesquisa exploratória, que proporcionou o
aprofundamento do tema. O ponto de partida para o método dialético na pesquisa é a análise
crítica do Direito à Cidade e da participação popular na elaboração e gestão de políticas
públicas urbanas. A abordagem qualitativa é realizada através de análise bibliográfica,
documental (com dados primários e secundários), e observação direta da atuação do Poder
Público em relação à participação da comunidade. Com a pesquisa bibliográfica também
foram analisados os fatos que resultaram no modelo atual de urbanização. E a pesquisa
exploratória, por sua vez, proporcionou maior familiaridade com o problema e aprimorou as
ideias através de outros estudos sobre o tema em foco que foi compreendido com maior
precisão.
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Cabe ressaltar, que os assuntos abordados no trabalho foram objeto de discussões
acadêmicas, difundidas em trabalhos produzidos pelo pesquisador, dentre eles: A
regularização fundiária urbana de interesse social em Áreas de Preservação Permanente à luz
do Direito Fundamental ao Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado no Brasil,
apresentado no XXIII Congresso Nacional do CONPEDI, em co-autoria com Othoniel
Ceneceu Ramos Junior; e, o direito constitucional e as práticas adotadas para estímulo à
sustentabilidade no direito comparado: Brasil e EUA, apresentado no XXIII Congresso
Nacional do CONPEDI, em co-autoria com Eduardo Henrique Puglia Pompeu.
Assim, a pesquisa possui importância pela discussão proposta, uma vez que o
processo de urbanização das cidades no Brasil tem refletido um fenômeno social complexo,
abrangendo uma variedade de implicações jurídicas, sociológicas e ambientais referente à
forma como o desenvolvimento das cidades vem ocorrendo.
A relevância e repercussão do tema também são percebidas por sua relação direta
junto aos princípios básicos do Estado Democrático de Direito, em que a legitimidade do
poder estatal emana do povo, pelo exercício da democracia, pautada na legislação tanto
interna quanto a nível internacional. Dessa forma, é imprescindível que se faça presente, a
participação popular para a instrumentalização dos mecanismos que compõe as cidades
ambientalmente sustentáveis no Estado Democrático de Direito. É uma decisão que condiz
com os princípios democráticos do Estado de Direito, com a Constituição da República e com
projeto de um país onde haja espaço para todas as pessoas.
Com isso, o resultado desse projeto permitirá a implantação de avanços significativos
ao oferecer à possibilidade de investigar um marco no desenvolvimento das cidades do país
atrelado a necessidade de um modelo de sustentabilidade onde haja a garantia de tutela de um
meio ambiente ecologicamente equilibrado e respeito aos Direitos Humanos. Também se
espera contribuir para a discussão sobre a efetivação de práticas de planejamento urbano nos
municípios, que sejam concomitantemente, democráticas, inclusivas e participativas.
No mais, espera-se a apresentação do tema em Congressos, Seminários e outros
eventos que tratam da discussão proposta, bem como a contribuição para os grupos de estudos
e os observatórios acadêmico-sociais que se interessem pelo tema; sua publicação, em geral,
em eventuais concursos e órgãos relacionados ao assunto proposto; contribuição junto ao
pensamento e pesquisa científico-jurídica; as possíveis instruções para criação, elaboração ou
alteração de novos textos normativos; bem como, possibilitar a interação das discussões
acadêmico, legislativas e jurídicas brasileiras e internacionais sobre Direito Ambiental e
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Urbanístico, que ainda se encontram carente de adeptos, não obstante sua expansão pelos
esforços dos estudiosos que se empenham em explicá-los à sociedade.
Por todo exposto, pretende-se oferecer uma contribuição ao debate sobre a tutela do
Direito à Cidade Sustentável no Estado Democrático de Direito, em consonância com as
linhas de pesquisa do Programa de Pós-graduação em Direito da Escola Superior Dom Helder
Câmara, na área de concentração: Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, sob a
orientação da Prof.ª Dra. Maraluce Maria Custódio, a quem se detém especial gratidão e
admiração.
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2 O DIREITO À CIDADE NA PERSPECTIVA DA CONCEPÇÃO DE UMA CIDADE
SUSTENTÁVEL

2.1 O Conceito de Cidade

Considera-se por bem iniciar o presente estudo, que busca conciliar o respeito pelos
direitos humanos e à garantia do exercício de direitos individuais e sociais atrelados ao
ambiente da cidade, entendendo-se o conceito de cidade e suas particularidades.
Neste ínterim, há vários relatos para demonstrar a formação das cidades e os
elementos que a qualificam no intuito de conceituá-la até se chegar à concepção mais atual
sobre o Direito à Cidade Sustentável.
Hodiernamente, pode-se inferir que a cidade é um produto social que se insere no
campo da “relação do ser humano com o meio”, todavia, as cidades já existiam antes mesmo
do ser humano buscar justificativas que fundamentassem seu surgimento. Sendo assim, são
encontrados relatos que revelam a origem da cidade em períodos longínquos, conforme
acentua Mumford (2004, p. 13): ‘‘em meio às andanças inquietas do ser humano paleolítico,
os mortos foram os primeiro a ter uma morada permanente: uma caverna, uma cova
assinalada por um monte de pedras, um túmulo coletivo’’.
Como se vê, referido relato faz referência ao período paleolítico, havendo a
observância de agrupamentos em cavernas e monte de pedras que eram utilizados em ritos
religiosos. Mumford (2004, p. 14), ainda descreve que:

Nesses antigos santuários paleolíticos, como nos primeiros túmulos e montes
sepulcrais, encontramos os primeiros indícios de vida cívica, provavelmente muito
antes de poder sequer suspeitar-se de qualquer agrupamento permanente em aldeias.

Veja-se que os indícios urbanos mais primitivos já demonstravam determinada
preocupação do ser humano com os mortos, que foram os primeiros a obter sua ‘‘morada
permanente’’, onde os vivos retornavam periodicamente para partilhar suas crenças com os
espíritos ancestrais. Neste contexto, Domingues (2010, p. 20) enfatiza que ‘‘este ponto de
encontro cerimonial é o primeiro germe da cidade e revela que, antes mesmo da preocupação
com as vantagens naturais (alimento, abrigo, etc), o ser humano se sente atraído por questões
sobrenaturais ou espirituais’’.
Portanto, observa-se que em locais primitivos já se encontravam vestígios da cidade
que ao longo da história foram tomando novas proporções de acordo com as características de
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cada local e o período em que estão inseridas, existindo diversas possibilidades para trabalhar
o conceito de Cidade.
Nesse sentido, partindo da evolução histórica, também se pode considerar a
percepção dos gregos ao tratar a pólis como a representação do público e da política. Para
Platão (428(27) a.C. – 348 (47) a.C.), a necessidade que os indivíduos tinham uns do outros
surgiu como elemento primordial da criação da cidade . Já Aristóteles (384 a.C. – 322 .a C),
apontou ‘‘o ser humano como um ser ajustado a vida em sociedade e por sua vez, na cidade,
onde poderia exercer o ‘‘dom da palavra’’, exclusividade da espécie humana’’ (REIS, 2015,
p. 10). Aristóteles considerava a vida em sociedade como algo capaz de tornar o ser humano
(ser político) completo, onde pudesse exercer efetivamente suas capacidades (fala e relação
social, por exemplo).
Na Idade Média, também chamada de era Medieval, a maior parte da população
vivia no campo e seu início foi marcado pela queda do Império Romano, em 476, com
as invasões bárbaras promovidas pelos povos germânicos que habitavam a região leste das
fronteiras do Império, alterando as relações políticas com a fragmentação do império. Para
tanto, a cidade ‘‘representava segurança e fortaleza interior, frente aos desafios do exterior.
No Renascimento, a Cidade representa o descobrimento dos espaços geométricos, e na
Modernidade, a materialização do progresso e projetos utópicos’’(CISTERNAS, 2012, p. 19).
Por conseguinte, na contemporaneidade, viu-se a necessidade de contextualizar a
cidade em suas múltiplas dimensões, tendo em vista que não representa apenas um espaço que
possuí história, mas que está interligado a distintas áreas do conhecimento, como à
arquitetura, o urbanismo, a geografia, a sociologia e a antropologia.
Sendo assim, torna-se inviável esperar que a noção de cidade seja estática e acabada,
ou seja, é necessário pensar um espaço dinâmico e em constante construção.
Com isso, é possível observar ao longo dos anos, vários estudos desenvolvidos por
teóricos de escolas distintas no intuito de se pensar a cidade.
Nesse passo, serão considerados para efeitos desta pesquisa, os principais teóricos
que pensaram a cidade e a questão urbana no contexto de sua cultura e de seu tempo como
Max Weber pertencente à Escola Alemã, Alain Touraine, Castells e Henri Lefebvre da Escola
Francesa, Peter Hall da Escola Anglo-saxônica do Reino Unido e Mumford, pertencente à
Escola Anglo-saxônica Americana.
Estes teóricos representam diferentes disciplinas de estudo e, por esse motivo, são
importantes nesta pesquisa, uma vez que permitem analisar a cidade através de uma
perspectiva interdisciplinar.
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Max Weber foi influenciado por estudos em Sociologia, História, Direito e
Economia e detém valorosa atenção à política econômica urbana, visando entender o papel da
cidade no desenvolvimento do capitalismo moderno. A cidade ideal para Weber, no sentido
de oferecer as condições para o desenvolvimento do capitalismo moderno, seria a cidade
medieval ocidental, com o progresso da civilização material, fruto da produção agrícola e da
evolução demográfica ocorrida na Europa ocidental, e para deixar claro o seu pensamento, faz
algumas considerações acerca de adensamentos populacionais. Desse modo, somente as
cidades da Europa Ocidental apresentavam povoamento com caráter artesanal-comercial com
as seguintes características:

1) uma fortificação, 2) um mercado, 3) um tribunal próprio e pelo menos
parcialmente um direito próprio, 4) caráter de associação e, ligadas a este, 5)
autonomia e autocefalia pelo menos parciais e, portanto, uma administração
realizada por autoridades, em cuja nomeação participassem de alguma forma os
cidadãos como tais. (WEBER, 2004, p. 419).

Weber evidenciava as cidades europeias a partir do século XII, como locais de
dominação, em que se podiam visualizar claramente as relações socioeconômicas. Com isso,
a cidade caracterizava-se por organizar-se como mercado e por possuir autonomia política.
Alain Touraine, Castells e Henri Lefebvre são sociólogos pertencentes a Escola
Francesa de Sociologia com repercussão no âmbito do urbanismo. Alain Touraine tem grande
contribuição no desenvolvimento de trabalhos com movimentos sociais na cidade, todavia, é o
trabalho de Castells, discípulo de Touraine na Universidade de Paris, que serviu como
paradigma nos estudos sobre movimentos sociais na Europa e América Latina, pois retratou
movimentos urbanos dentro do processo capitalista, ao fazer um paralelo entre 21
movimentos sociais e processos políticos, servindo de modelo para compreensão da cidade
como um lugar de lutas sociais.
Por sua vez, Lefebvre ([1968] 2008, p. 52) discorre que a cidade é obra, a ser
associada ‘‘mais com obra de arte do que com o simples produto material. Se há uma
produção da cidade, e das relações sociais na cidade, é uma produção e reprodução de seres
humanos por seres humanos, mais do que uma produção de objetos’’. Lefebvre restabelece a
relação entre espaço e tempo e, além disso, procura demonstrar o desenvolvimento da cidade
e a relação do ser humano como ser pertencente ao espaço urbano.
O geógrafo e urbanista Peter Hall da Escola Anglo-saxônica do Reino Unido também
é um teórico muito influente na Europa e América Latina, pois seus estudos tratam da
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importância das relações entre poder e dominação como características da cidade marcando
discussões acerca das propostas de planificação urbana.
Segundo Cisternas (2012, p. 21) este profissional se mostra ‘‘contra o planejamento
como o recurso que salva o desenvolvimento das cidades. Por isso, explica como a evolução
histórica das cidades pode mostrar os aspectos de inovação que surgem em cada uma e, desta
forma, marca a ideia da cidade como cultura’’.
E, por último, Mumford (2004), propõe em sua obra ‘‘a cidade na história: suas
origens, transformações e perspectivas’’, a concepção de que a cidade é uma ruptura e um
lugar de conflito, que é dinamizado pelo campo, quanto à conexão existente na migração do
campo à cidade.
Essas breves considerações sobre o trabalho de cada um dos autores indicam que a
temática da cidade tem sido amplamente discutida ao longo dos anos.
Com efeito, o termo cidade pode ser definido de várias formas e seu conceito exige
um grandioso esforço em virtude da diversidade de abordagens, pois pode ser compreendida
por um conceito sociológico, tratando-se de ‘‘uma projeção da sociedade em um local’’
(LEFEBVRE, [1968] 2008, p. 62); pode também ser conceituada pelo seu aspecto
demográfico e quantitativo; também por um aspecto econômico, figurando como um sistema
constituído por subsistemas administrativos, industriais, sócio-culturais; e ainda pode ser
conceituada por seu aspecto jurídico político determinado em um núcleo urbano, pertencente
a um governo municipal.
Assim, o termo cidade pode ser utilizado para designar uma unidade administrativa
ou a uma determinada densidade populacional. Também pode tratar de percepções de um
modo de vida urbano com definições culturais ou sociais específicas opondo-se a ideia de
campo (zona rural), bem como aos locais de transações comerciais (mercados).
Segundo Rocha (1999, p. 4), o termo cidade pode ser conceituado como:

Centro populacional permanente, altamente organizado, com funções urbanas e
políticas próprias; espaço geográfico transformado pelo homem pela realização de
um conjunto de construções com caráter de continuidade e contiguidade. Espaço
ocupado por uma população relativamente grande, permanente e socialmente
heterogênea, no qual existem atividades residencial, de governo, industrial e
comercial, com um grande grau de equipamento e de serviços que assegure as
condições de vida humana.

Portanto, ao se falar em cidade estar-se-á referindo a um agrupamento de pessoas
permanente que se caracteriza pela presença de mercado e que possui uma administração
pública.
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Para Milton Santos (2009, p. 19), ‘‘a cidade é lugar composto e complexo, onde o
meio humano permite a floração de uma multiplicidade de atividades localmente
complementares”. Romanelli (2007, p. 17), por sua vez, explica que:

A cidade é o espaço historicamente construído para a concretização da prática
social. Neste sentido, ela é a intervenção intencional no processo histórico da
produção concreta da existência humana. Portanto, o sentido radical e último da
cidade e de sua prática é a percussão social, o impacto é o significado concreto dessa
intervenção.

Dessa forma, a cidade trata-se de um espaço povoado, denso e permanente onde se
concentram modos de produção e sistemas de natureza política, administrativa, social e
econômica.
José Afonso da Silva, parte da sociologia urbana para firmar o conceito de cidade e
destaca três concepções: a demográfica, a econômica e a de subsistemas.
Na concepção demográfica o aspecto considerado da cidade é a da ‘‘aglomeração
urbana com determinado número de habitantes’’ (SILVA, 2010, p. 24).
A concepção econômica, por sua vez, considera o comércio local ‘‘mediante
produtos que os habitantes da localidade e a população dos arredores produzem ou adquirem
para coloca-los no mercado’’(SILVA, 2010, p. 24-25).
E a terceira concepção, por fim, leva em consideração a cidade “como conjunto de
subsistemas administrativos, comerciais, industriais e socioculturais no sistema nacional
geral’’ (SILVA, 2010, p. 25).
Observa-se que as cidades brasileiras não se encaixam nas concepções demográficas
e econômicas, aproximando-se da concepção das cidades como conjunto de sistemas. Sendo
assim, Silva (2010, p. 26) conceitua a cidade no Brasil como um ‘‘núcleo urbano qualificado
por um conjunto de sistemas pólitico-administrativo, econômico não agrícola, familiar e
simbólico como sede do governo municipal, qualquer que seja sua população’’.
Veja-se que a Carta Mundial pelo Direito à Cidade, publicada após a realização do V
Fórum Social Mundial em Porto Alegre/RS no ano de 2005, diz em seu preâmbulo que “as
cidades são, potencialmente, territórios com grande riqueza e diversidade econômica,
ambiental, política e cultural” (CARTA MUNDIAL PELO DIREITO À CIDADE, 2005, p.
01). Já o conceito de cidade é estabelecido na Carta Mundial pelo Direito à Cidade sobre duas
acepções:
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Por seu caráter físico, a cidade é toda metrópole, urbe, vila ou povoado que esteja
organizado institucionalmente como unidade local de governo de caráter municipal
ou metropolitano. Inclui tanto o espaço urbano como o entorno rural ou semi-rural
que forma parte de seu território. Como espaço político, a cidade é o conjunto de
instituições e atores que intervêm na sua gestão, como as autoridades
governamentais, legislativas e judiciárias, as instâncias de participação social
institucionalizadas, os movimentos e organizações sociais e a comunidade em geral.
(SAULE JÚNIOR, p. 281-282).

Dessa forma, pensar a cidade significa viver em um espaço territorial delimitado
onde se localizam zonas residenciais, comerciais e industriais, e se realiza o desenvolvimento
das potencialidades humanas através de atividades cotidianas inerentes ao convívio das
pessoas, como morar, trabalhar, estudar, comprar e passear, visando o bem-estar e uma boa
qualidade de vida dos citadinos.
Do mesmo, pensar a cidade diz respeito a prestação de serviços e atividades por parte
do Poder Público, que deve propiciar a abertura de espaços democráticos aos cidadãos para
contribuirem nas escolhas de sua necessidades, devendo-se garantir que os direitos
fundamentais a propriedade, a moradia, ao meio ambiente equilibrado, ao transporte, a
igualdade, ao direito de ir e vir (acessibilidade), ao trabalho e lazer, dentre outros, se tornem
objetos de concretização e efetivação estatal.
Salienta-se que o município, o qual será abordado no próximo capítulo, assume
grande importancia no contexto das cidades no Brasil, sendo o espaço onde serão implantadas
políticas públicas voltadas para construção de Cidades Sustentáveis.

2.2 O Direito à Cidade Ambientalmente Sustentável
O ‘‘Direito à Cidade’’ é um importante meio para a efetivação de um conjunto de
funções sociais (trabalho, habitação, cultura, mobilidade, educação e lazer), proporcionados
por um sistema de acessibilidade urbana, como se vê na Carta de Atenas1 de 1933. Dessa
forma, ‘‘sem a cidade estruturada para todos não há como falar na promessa da modernidade,
do Estado Social e da efetivação dos direitos fundamentais no meio urbano’’ (FREIRE, 2008,
p. 2312). Considera-se então, o ‘‘Direito à Cidade’’ como algo que garante uma vida digna a
cada ser humano.
Os estudos sobre o ‘‘Direito à Cidade’’ não são recentes, sendo em um primeiro
plano, objeto de análise da Sociologia, pelo sociólogo Henri Lefebvre, na obra-manifesto Le

1

A Carta de Atenas é o documento que sintetiza os princípios do urbanismo moderno, elaborados no Congresso
Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM) realizado em Atenas em 1933.
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droit à la ville, publicada em 1968, onde procurou destacar o espaço como elemento central
de estruturação da sociedade.
Lefebvre dá um caráter político à produção social do espaço, assumindo a ótica dos
cidadãos na disputa pelo direito de criar e fruir plenamente do espaço social. O sociólogo
trabalha com um conceito de cidadania que ultrapassa o direito de voto e a expressão verbal:
‘‘defende uma forma de democracia direta, que se efetive pelo controle direto dos indivíduos
sobre a forma de habitar a cidade, produzida como obra humana coletiva em que cada
indivíduo e comunidade têm espaço para manifestar sua diferença’’(DUARTE, 2015, p. 17).
Lefebvre propõe o rompimento dos cidadãos como objetos do espaço social, frutos
de relações econômicas de dominação por meio das quais o Estado ordena e controla a
população, e passar a exigir uma ruptura com a lógica capitalista de produção do espaço;
portanto, o Direito à Cidade, seria o direito,

[...] à vida urbana, à centralidade renovada, aos locais de encontro e de trocas, aos
ritmos de vida e empregos do tempo que permitem o uso pleno e inteiro desses
momentos e locais etc. [...]. A proclamação e a realização da vida urbana como reino
do uso (da troca e do encontro separados do valor de troca) exigem o domínio do
econômico (do valor de troca, do mercado e da mercadoria) [...] (LEFEBVRE,
[1968] 2008, p. 139).

Por fim, Lefebvre enxerga a cidade como obra dos cidadãos que devem apropriar-se
do espaço social para satisfação das necessidades da coletividade, sem deixar de lado os seus
interesses individuais.
De modo semelhante, Saule Júnior (1999, p. 37) entende a cidade como um espaço
pertencente a todos os seus habitantes, ‘‘de forma a abranger o direito a ter condições dignas
de vida, de exercitar plenamente a cidadania, de ampliar os direitos fundamentais, de
participar da gestão da cidade, de viver em um meio ambiente ecologicamente equilibrado e
sustentável’’.
Nota-se que para promoção do ‘‘Direito à Cidade’’, foram realizadas várias
iniciativas ao longo dos anos sendo reconhecido como direito humano por tratados
internacionais. Para tanto, foram realizados eventos de destaque como a Conferência ECO/92
realizada no Rio de Janeiro, tendo como resultado a Agenda 21 com várias diretrizes e
princípios em busca de mecanismos sustentáveis no desenvolvimento da cidade, também a
Agenda Habitat, formulada na Conferência Habitat II, em Istambul, no ano de 1996 e a Carta
Mundial pelo Direito à Cidade concluída no ano de 2005, no V Fórum Social Mundial em
Porto Alegre/RS.
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Nesse viés, a Carta Mundial pelo Direito à Cidade procurou tratar do ‘‘Direito à
Cidade’’ de forma bastante abrangente enfocando aspectos sustentáveis para garantia do
acesso equitativo a todas as oportunidades pode oferecer aos seus habitantes:

2. O Direito à Cidade é definido como o usufruto equitativo das cidades dentro dos
princípios de sustentabilidade, democracia, equidade e justiça social. É um direito
coletivo dos habitantes das cidades, em especial dos grupos vulneráveis e
desfavorecidos, que lhes confere legitimidade de ação e organização, baseado em
seus usos e costumes, com o objetivo de alcançar o pleno exercício do direito à livre
autodeterminação e a um padrão de vida adequado. O Direito à Cidade é
interdependente a todos os direitos humanos internacionalmente reconhecidos,
concebidos integralmente, e inclui, portanto, todos os direitos civis, políticos,
econômicos, sociais, culturais e ambientais que já estão regulamentados nos tratados
internacionais de direitos humanos. Este supõe a inclusão do direito ao trabalho em
condições equitativas e satisfatórias; de fundar e afiliar-se a sindicatos; de acesso à
seguridade social e à saúde pública; de alimentação, vestuário e moradia adequados;
de acesso à água potável, à energia elétrica, o transporte e outros serviços sociais; a
uma educação pública de qualidade; o direito à cultura e à informação; à
participação política e ao acesso à justiça; o reconhecimento do direito de
organização, reunião e manifestação; à segurança pública e à convivência pacífica.
Inclui também o respeito às minorias e à pluralidade étnica, racial, sexual e cultural,
e o respeito aos migrantes. (CARTA MUNDIAL PELO DIREITO À CIDADE,
2005).

Além disso, destacam-se duas organizações das Nações Unidas: a UNESCO
(Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura) e a UM-HABITAT
(Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos) o qual realizaram reuniões
sobre políticas urbanas e ‘‘Direito à Cidade’’, em Barcelona/ESP (2006), em Paris/FRA (sede
da UNESCO 2006), e em Porto Alegre/BRA (Conferência sobre Cidades Inclusivas para o
Século 21 - 2008). Muniz e Nogueira ainda descrevem outras iniciativas de estímulo à
sustentabilidade e a justiça social em vários países:

A Carta das Cidades Educadoras (Barcelona, 1990); a Carta Europeia para a
Salvaguarda dos Direitos do Homem na Cidade (2001); o ‘‘Estatuto da Cidade’’ no
Brasil (2001); a Carta Europeia para Igualdade entre Mulheres e Homens na Vida
Local (2006); A Carta de Montreal, de Direitos e Responsabilidades (2006).
(MUNIZ; NOGUEIRA, 2012, p. 134).

O ‘‘Direito à Cidade’’ teve maiores proporções no Brasil com o advento do Estatuto
da Cidade (Lei Federal n. 10.257 de 10 de julho de 2001), que trouxe uma série de
instrumentos para garantir a função social da cidade, a regulação pública do uso do solo e à
construção democrática das cidades; ganhando força no ordenamento jurídico brasileiro: o
‘‘Direito a Cidades Sustentáveis’’.
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Nesse passo, o ‘‘Direito à Cidade’’ é ligado à sustentabilidade, transfigurando-se em
Direito a Cidades Sustentáveis, conforme enfatiza Carvalho Filho:

[...] o Direito a Cidades Sustentáveis é, de fato, o direito fundamental das
populações urbanas. Daí podermos assegurar que é esse direito que deve configurarse como alvo prevalente de toda a política urbana. Como a urbanização é um
processo de transformação da cidade com vistas à melhoria das condições da ordem
urbanística, exige-se que o processo não perca de vista essa garantia atribuída à
coletividade. Sem conferir-se a tal direito a importância que deve ostentar, nenhuma
ação de política urbana alcançará o bem-estar dos habitantes e usuários.
(CARVALHO FILHO, 2005, p. 35-36).

Importante frisar que o Direito à Cidade Ambientalmente Sustentável trata de uma
nova maneira de se pensar o espaço da cidade, baseando-se em instrumentos de cooperação
entre os diferentes atores que manifestam interesses sociais, ambientais, econômicos, políticos
e culturais de forma articulada visando o alcance de uma boa qualidade de vida para todos.
Em entrevista a Revista Construir NE, Carlos Leite (2012, s/p.) relatou a existência
de diversos exemplos de cidades indicadas por especialistas como sustentáveis, após a
observação de características das metrópoles e o foco dos responsáveis pelos projetos.
Para tanto, o arquiteto e urbanista destacou duas acepções a respeito das cidades
sustentáveis: a primeira acepção refere-se aos “aspectos sociais para promoção da
sustentabilidade urbana, como governança local, mudanças de comportamento e atitudes,
revisão dos objetivos do planejamento do uso do solo, entre outros” (LEITE, 2012, s/p.), de
modo a fomentar a busca por redução de consumo e desperdício, apoio a serviços com baixas
emissões de carbono e revitalização urbana, fazendo com que o espaço público seja
valorizado. Já a segunda acepção, diz respeito à alta tecnologia alinhada ao conceito de
‘‘smart sustainable city’’, de modo que são “usados equipamentos e sistemas modernos para
que a cidade, especialmente nos setores de energia, mobilidade e gestão de resíduos, possam
alcançar altos índices de desempenho em aspectos como emissões de gases de efeito estufa e
destinação de resíduos” (LEITE, 2012, s/p.).
Dessa maneira, observa-se que a sustentabilidade pode ocorrer de várias formas, seja
através do uso de lâmpadas led para economia de energia, na coleta seletiva de lixo ou através
de hortas urbanas. Para ilustrar a situação, em São Paulo, um grupo de agricultores possui
‘‘uma pequena horta no bairro da Vila Madalena e outra na Avenida Paulista. Já em Nova
York, duas empresas (Brooklyn Grange e Gotham Green) possuem hortas e estufas
espalhadas pelo topo dos prédios do Brooklyn’’ (ROMERO, 2012, s/p.).
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No Brasil, a busca pela realização da política de desenvolvimento urbano,
impulsionada pelo ideário reformista no âmbito do Movimento Nacional pela Reforma
Urbana - MNRU (criado em 1985) rendeu frutos na Assembleia Nacional Constituinte (19871988) com a inclusão do capítulo intitulado ‘‘Da Política Urbana’’ na Constituição Federal de
1988, regulamentando os artigos 182 e 183.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, determina que ‘‘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 defendêlo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações’’ (BRASIL, 1988).
Analisando o referido dispositivo constitucional, observa-se que não há menção
expressa referente ao Direito à Cidade Sustentável, entretanto, o artigo 5°, § 2º do próprio
texto constitucional dispõe que ‘‘os direitos e garantias expressos nesta Constituição não
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte’’ (BRASIL, 1988).
A compreensão do parágrafo 2º do art. 5º da CR/88 indica que o rol de direitos
fundamentais expresso no citado artigo é meramente exemplificativo, podendo haver outros
direitos fundamentais espalhados pelo texto constitucional.
Esse também é o entendimento de Sarlet:

O conceito materialmente aberto de direitos fundamentais consagrado pelo art. 5°,
§2°, da CF aponta a existência de direitos fundamentais positivados em outras partes
do texto constitucional e até mesmo em tratados internacionais, bem assim para a
previsão expressa da possibilidade de se reconhecer direitos fundamentais nãoescritos, implícitos nas normas do catálogo, bem como decorrentes do regime e dos
princípios da Constituição. (SARLET, 2003, p. 79).

Veja-se que o art. 5°, §2°, da CRFB/88 ‘‘traduz o conceito material de Constituição,
em que determinados direitos são tidos por constitucionais em decorrência do seu conteúdo e
não necessariamente por pertencerem ao catálogo de direitos dispostos em seu
texto’’(AZEVEDO, 2013, p. 37).
Dessa forma, o Direito à Cidade Sustentável pode ser observado em vários outros
dispositivos que se relacionam com ele, como exemplo: art.5°, XXII e XXIII, (trata do direito
à propriedade e da função social da propriedade), arts. 23 e 24 (cria competência para os entes
federado relativa ao urbanismo e meio ambiente), art. 30, I, V e VIII(atribui competência ao
Município para tratar do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle
do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano), art. 170 (trata da ordem econômica
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devendo ser observação à função social da propriedade) além dos referidos arts. 182 e 183
que tratam da Política Urbana.
Com isso, pode-se reconhecer o Direito à Cidade Sustentável mesmo que ele não
esteja expresso e fora do título dos direitos fundamentais da Constituição Federal de 1988.
Por sua vez, a Lei n. 10.257/2001, denominada de Estatuto da Cidade, foi criada para
regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988. Tem-se então a
constituição e consolidação do Direito a Cidades Sustentáveis, disposto no art. 2°, I da Lei n.
10.257/2001:
Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes
gerais:
I – garantia do Direito a Cidades Sustentáveis, entendido como o direito à terra
urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e
aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;
II – gestão democrática por meio da participação da população e de associações
representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e
acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano.
(BRASIL, 2001).

Ademais, é possível observar no art. 4º da Lei n. 10.257/2001, instrumentos voltados
para o atendimento à política do desenvolvimento urbano que, em última análise, asseguram
uma cidade sustentável:
Art. 4° Para os fins desta Lei serão utilizados, entre outros instrumentos: I – planos
nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de desenvolvimento
econômico e social; II – planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações
urbanas e microrregiões; III – planejamento municipal, em especial: a) plano diretor;
b) disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo; c) zoneamento
ambiental; d) plano plurianual; e) diretrizes orçamentárias e orçamento anual; f)
gestão orçamentária participativa; g) planos, programas e projetos setoriais; h)
planos de desenvolvimento econômico e social; IV – institutos tributários e
financeiros: a) imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU; b)
contribuição de melhoria; c) incentivos e benefícios fiscais e financeiros; V –
institutos jurídicos e políticos: a) desapropriação; b) servidão administrativa; c)
limitações administrativas; d) tombamento de imóveis ou de mobiliário urbano; e)
instituição de unidades de conservação; f) instituição de zonas especiais de interesse
social; g) concessão de direito real de uso; h) concessão de uso especial para fins de
moradia; i) parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; j) usucapião
especial de imóvel urbano; l) direito de superfície; m) direito de preempção; n)
outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso; o) transferência do
direito de construir; p) operações urbanas consorciadas; q) regularização fundiária;
r) assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais menos
favorecidos; s) referendo popular e plebiscito; t) demarcação urbanística para fins de
regularização fundiária; (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) u) legitimação de
posse. (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) VI – estudo prévio de impacto
ambiental (EIA) e estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV). (BRASIL, 2001).
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Por meio do Estatuto da Cidade, a tutela ao meio ambiente das cidades tornou-se
imediata visando equilibrar as relações sociais, políticas, culturais e econômicas de seus
habitantes, no intuito de proporciona-lhes uma vida com dignidade.
Nesse sentido, Pinheiro e Rodrigues (2011, p. 378-379) asseveram que:

O Direito à Cidade Sustentável é o eixo central do Direito Urbanístico para onde
convergem outros direitos fundamentais, não se restringindo somente na construção
de moradias, para os que não a possui, e na canalização de investimentos para a
criação de empregos, fato que, se isoladamente fossem aplicados à realidade atual
das cidades brasileiras, já seria um grande avanço. Ele compreende também, a
efetivação de direitos civis e sociais, a exemplos do acesso aos meios de transportes
públicos amplos e inclusivos, do sistema de educação e de proteção à saúde
universal, gratuito e de qualidade, do saneamento básico sustentável para toda a
população e a promoção/proteção do meio ambiente equilibrado e sustentável, além
de segurança pública ampla e competente e lazer disponível a todos.

O Direito à Cidade representa a participação cidadã na produção do espaço urbano
através do acesso, da ocupação e do uso dos espaços para garantia da dignidade humana.
Nesta senda, o Direito à Cidade Ambientalmente Sustentável visa proporcionar às
gerações presentes e às gerações vindouras o desenvolvimento de suas potencialidades
humanas bem como a realização de condições dignas de viver em um ambiente saudável
menos excludente em que todos os cidadãos possam vivenciar sua cidadania na produção do
espaço urbano.

2.3 A Função Social das Cidades e seus Elementos

Cidades sustentáveis são possíveis e dependem de planejamento urbano que será
direcionado para o cumprimento da função social da cidade no intuito de assegurar aos
habitantes o direito à vida, à segurança, à igualdade, à propriedade e à liberdade (art. 5º,
caput, CRFB/88) e direitos sociais à educação, saúde, lazer, trabalho, moradia e previdência
social (art. 6º, CRFB/88), dentre outros direitos fundamentais2, imprescindíveis para o
desenvolvimento humano em uma cidade.
No Brasil, a expressão ‘‘função social da cidade’’ foi inaugurada na Constituição
Federal 1988 e, desde então, possui esparsas teorizações no ambiente jurídico. O art. 182, da
Constituição Federal de 1988, é quem tratou de dispor acerca da função social da cidade, nos
seguintes termos:
2

São direitos fundamentais, pois são imprescindíveis para convivência humana, no ‘‘sentido de que a todos, por
igual, devem ser, não apenas formalmente reconhecidos, mas concreta e materialmente efetivados’’ (SILVA,
2014, p. 180).
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A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal,
conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem estar de seus
habitantes. (BRASIL, 1988).

Trata-se de um marco precursor da ação estatal que deve servir de referência na
adequação e implementação de políticas públicas municipais para melhoria da cidade,
promoção da Justiça social, redução das desigualdades sociais e melhoria da qualidade de
vida urbana dos habitantes.
Do mesmo modo, a Lei n° 10.257/01 – Estatuto da Cidade, ao estabelecer diretrizes
gerais de política urbana e regulamentar o art. 182, da Constituição Federal de 1988, também
tratou da função social da cidade e da garantia do Direito a Cidades Sustentáveis como
diretriz geral, da seguinte forma:

Art. 2° A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes
gerais:
I – garantia do Direito a Cidades Sustentáveis, entendido como o direito à terra
urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e
aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações.
(BRASIL, 2001).

Assim, as cidades devem-se equilibrar com o meio ambiente e serem sustentáveis em
todos os aspectos satisfazendo efetivamente às necessidades vitais dos cidadãos, para
atendarem a sua função social.
De acordo com Carvalho Oliveira, a função social da cidade representa à:

Formulação de uma nova ética urbana voltada à valorização do ambiente, cultura,
cidadania, direitos humanos. Abarca o pleno exercício do Direito à Cidade,
enquanto se fustigam as causas de pobreza, protegem-se o meio ambiente e os
direitos humanos, reduz-se a desigualdade social e melhora-se a qualidade de vida.
(CARVALHO OLIVEIRA, 2003, p. 64).

Saule Júnior, também tratou de definir as funções sociais da cidade:
As funções sociais da cidade, na verdade, são interesses difusos, pois não há como
identificar os sujeitos afetados pelas atividades e funções nas cidades, os
proprietários, moradores, trabalhadores, comerciantes, migrantes, tem como
contingência habitar e usar um mesmo espaço territorial, a relação que se estabelece
entre os sujeitos é a cidade, que é um bem de vida difuso. A função social da cidade
deve atender os interesses da população de ter um meio ambiente sadio e condições
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dignas de vida, portanto, não há como dividir essas funções entre pessoas e grupos
pré-estabelecidos, sendo o seu objeto indivisível. (SAULE JÚNIOR, 1997, p. 61).

Destarte, o ordenamento das funções da cidade importa na ‘‘materialização dos
direitos fundamentais através de uma política de desenvolvimento urbano com o objetivo de
proporcionar o bem-estar aos seus habitantes através de melhoria da qualidade de vida a todos
aqueles que nela habitam ou dela usufruem’’ (BERNARDI, 2006, p. 48).
Nesta linha de raciocínio, uma cidade que não oferece as mínimas condições de
sobrevivência aos seus habitantes, como moradia, saúde, educação, transporte e lazer, não
estará cumprindo sua função social.
Pelo contrário, a cidade que cumpre com a sua função social é aquela que valoriza o
ambiente, a cidadania assegurando-se a garantia de direitos sociais à população.
Pode-se dizer que há três grupos responsáveis pelo cumprimento da função social da
cidade: o urbanístico, o de cidadania e o de gestão.
Quadro 1 - Funções sociais da Cidade.
Funções Urbanísticas

Funções de Cidadania

Funções de Gestão

Habitação

Educação

Prestação de Serviços

Trabalho

Saúde

Planejamento

Lazer

Segurança

Mobilidade

Proteção

Preservação do Patrimônio
Cultural ou Natural
Sustentabilidade Urbana

Fonte: VIEIRA, 2015, s/p.
Como se vê, o grupo urbanístico está relacionado ao direito de habitação, ao
trabalho, ao lazer e à mobilidade. A cidadania está atrelada a educação, saúde, segurança e a
proteção. Por fim, a função de gestão relaciona-se à prestação de serviços, ao planejamento, a
preservação do patrimônio cultural ou natural (histórico, artístico, cultural, paisagens naturais,
sítios arqueológicos) e à sustentabilidade urbana para que a cidade se desenvolva sem
degradar o meio ambiente e ainda seja dotada de insumos públicos mínimos para garantia de
uma existência digna aos seus habitantes.
Nas palavras de Esteve (1980, p. 85) ‘‘a cidade sempre foi um centro dominante;
antes de política e militarmente; hoje economicamente ou culturalmente’’(tradução nossa)3.

3

ESTEVE, Gabriel Alomar. Teoria de La Ciudad. Madrid: Instituto de Estudios de Administracion Local, 1980.
Texto original: ‘’La ciudad siempre há sido um centro dominador; antes política y militarmente; hoy económica
u culturalmente”.
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Sendo assim, tais grupos são apenas uma contribuição para a reflexão a respeito da
vida urbana, havendo outros grupos responsáveis pelo cumprimento das funções sociais de
uma cidade ao longo da história com a evolução e a incorporação de novas funções, tendo em
vista que as cidades se transformam como também mudam as visões que se tem delas.

2.4 O Urbanismo Sustentável

Em tempos atuais, o aumento exponencial da população nas cidades tem enfrentado
vários desafios, dentre eles: o déficit habitacional, a escassez de emprego, o difícil acesso à
educação e ao saneamento ambiental, além dos danos ao meio ambiente e dos problemas
relacionados à mobilidade.
Com isso, várias ideias vêm sendo formuladas no intuito de propiciar cidades mais
sustentáveis que proporcionem modos de vida e de ocupação territorial menos impactantes ao
meio ambiente. Silva (2013, p. 20) define o meio ambiente como ‘‘a interação do conjunto de
elementos, naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da
vida em todas as suas formas’’.
O legislador infraconstitucional, também tratou de definir o meio ambiente,
conforme se verifica na redação do art. 3°, I, da lei n° 6.938/81 (a denominada Lei da Política
Nacional do Meio Ambiente):
Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem
física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas
formas. (BRASIL, 1981).

De acordo com Fiorillo (2004, p. 20), a definição de meio ambiente é
‘‘indeterminada, assim colocada de forma proposital pelo legislador com vistas a criar um
espaço positivo de incidência da norma’’, ou seja, na eventualidade de haver uma definição
exata, várias situações poderão deixar de ser abarcadas.
Por conseguinte, a definição de meio ambiente há de ser globalizante atingindo
diversas esferas como: ‘‘o solo, a água, o ar, a flora, as belezas naturais, o patrimônio
histórico, artístico, turístico, paisagístico, dentre outros, devendo não só o Estado, mas
também toda coletividade, defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações’’
(VIEIRA; RAMOS JÚNIOR, 2014, p. 170).
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Tem-se dessa forma, que o conceito de meio ambiente abrange vários elementos,
podendo ser dividido da seguinte forma:

Natural (os bens naturais, como o solo, a atmosfera, a água, a vida), mas também
o artificial (espaço urbano construído) e cultural (a interação do homem ao
ambiente, como urbanismo, o zoneamento, o paisagismo, os monumentos históricos,
o meio ambiente do trabalho, assim como os demais bens e valores artísticos,
estéticos, turísticos, paisagísticos, históricos, arqueológicos e etc). (MAZZILLI,
2001, p. 133).

Observa-se que o espaço urbano está atrelado ao meio ambiente artificial e cultural,
onde há a interação do ser humano ao ambiente natural, para, por exemplo, criar cidades,
enquanto espaços públicos, construir ruas, praças, parques, prédios e avenidas no intuito de
atender a demanda da coletividade.
Quanto a isso, Carvalho Filho (2005, p. 01) preleciona que ‘‘as noções de cidade e de
urbanismo são indissociáveis na medida em que a cidade compreende a ideia de
conglomerado de pessoas com interesses individuais e gerais’’. O próprio ‘‘termo urbanismo
vem da palavra urbes, que significa cidade’’ (DOMINGUES, 2011, p. 75).
Salienta-se que as cidades localizam-se em determinado território com população,
unidades edilícias e equipamentos urbanos, enquanto o urbanismo conduz os vários fatores
que levam ao desenvolvimento das cidades.
Correia (2011, p. 39) descreve que ‘‘o urbanismo como disciplina científica
autônoma surgiu na Europa entre o final do século XIX e a Primeira Guerra Mundial’’. Neste
período, as cidades tiveram um acelerado crescimento populacional, superior a sua
capacidade, fazendo com que vários problemas surgissem, como: falta de habitação e o
saneamento básico. A isso, pode-se chamar de urbanização, ou seja, é o crescimento das
cidades, tanto em população quanto em extensão territorial, superior ao crescimento do campo
(rural), impulsionado, sobretudo, pelo processo de industrialização.
Para tanto, houve a necessidade de reorganizar os espaços habitáveis das cidades,
através de meios realizados pela intervenção do Poder Público, passando-se a conceber o
processo de urbanificação, onde o Poder Público atua com serviços e atividades no intuito de
reorganizar as cidades. Desta maneira, a necessidade de reorganizar (urbanificação) as
cidades pelo Poder Público, em virtude dos efeitos negativos da urbanização, passou a
demandar uma ciência, uma técnica, que pode ser chamada de urbanismo.
Inicialmente, o urbanismo foi concebido como ‘‘arte de embelezar a cidade’’, com
um cunho mais estético, porém, foi-se expandindo ao longo dos anos e passou a abarcar a
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questão ‘‘social’’. Por consequência, o conceito de cidade foi além do perímetro urbano e
passou a abranger os espaços rurais.
Silva citando Baltar explica que o urbanismo foi concebido da seguinte forma:

Urbanismo é uma ciência, uma técnica e uma arte ao mesmo tempo, cujo objetivo é
a organização do espaço urbano visando o bem-estar coletivo, através de uma
legislação, de um planejamento e da execução de obras públicas que permitam o
desempenho harmônico, e progressivo das funções urbanas elementares: habitação,
trabalho, recreação do corpo e do espiríto, circulação no espaço urbano. Uma ciência
capaz de definir esse objetivo, uma técnica e uma arte capazes de realiza-lo. Uma
disciplina de síntese. (BALTAR, 1947, p. 136, apud SILVA, 2010, p. 30).

Tal concepção fundamentou-se nos Congressos Internacionais de Arquitetura
Moderna (CIAM) e formalizou-se na chamada ‘‘Carta de Atenas’’ onde consolidaram as três
funções fundamentais para cuja realização deve velar o urbanismo: habitar, trabalhar e
recrear, cujos objetos são a ocupação do solo, a organização da circulação e a legislação.
Nesta senda, para alcançar esses objetivos, Meirelles (2009, p. 523) ensina que o
‘‘urbanismo ‘prescreve e impõe norma de desenvolvimento, de funcionalidade, de conforto e
de estética da cidade, e planifica suas adjacências, racionalizando o uso do solo, coordenando
o sistema viário e controlando as construções que vão compor o agregado humano, a urbe’’.
Isto posto, Meirelles (2009, p. 522) enxerga o urbanismo como o conjunto de
medidas estatais destinadas a organizar os espaços habitáveis, de modo a propiciar melhores
condições de vida ao ser humano na comunidade’’. Do mesmo modo, Silva (2010, p. 31)
entende que o urbanismo objetiva ‘‘a organização dos espaços habitáveis visando à realização
da qualidade de vida humana’’.
O urbanismo deve sempre visar o bem coletivo interagindo em aspectos estéticos e
funcionais, como no controle da densidade demográfica de cada região das cidades por meio
do monitoramento das edificações que poderão ser construídas. Victor Pinto (2011, p. 47)
relata que ‘‘assim como a arquitetura com relação à edificação, o urbanismo tem que
propiciar conforto ao usuário e beleza ao transeunte. A coordenação entre diversos projetos
arquitetônicos pode propiciar um efeito de harmonia, criando uma paisagem agradável’’.
Neste encalço, há uma vertente incorporada ao conceito de urbanismo que busca
utilizar técnicas e princípios para planejar e regular o desenvolvimento de cidades mais
sustentáveis, chamada ‘‘Novo Urbanismo’’.
O ‘‘Novo Urbanismo’’, também referenciado de ‘‘Urbanismo Sustentável’’, surgiu
na década de 1980 nos Estados Unidos, por meio de um grupo de urbanistas focados em
integrar a cidade para com o usuário e resolver vários problemas frequentemente ocorridos
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em virtude do crescimento populacional acelerado, como a falta de um transporte público
acessível, falta de espaços urbanos para a convivência, além dos grandes congestionamentos
em virtude do intenso fluxo de veículos.
O ‘‘Novo Urbanismo’’ visa o bem estar humano com a interação e harmonia entre o
cidadão e a cidade por meio de medidas formuladas para melhor projetar e ordenar o
urbanismo das cidades atuais. De acordo com Irazábal:

Os projetistas do Novo Urbanismo têm como modelo comunidades menores e mais
densas que os subúrbios tradicionais, com limites bem definidos e que exista uma
mescla de funções que incorporem espaços comerciais, institucionais, de serviço e
de recreação, vinculados com moradias de vários tipos. Estas habitações devem ser
acessíveis a diversos grupos sociais e econômicos, e ainda devem propiciar a
diversidade em termos de idade, sexo e raça. (IRAZÁBAL, 2001, s/p.).

A carta do ‘‘Novo Urbanismo’’ formulada em 1996 é o documento de referência do
Congresso do Novo Urbanismo fundado em 1993, no intuito de explorar as possibilidades
reais do desenvolvimento das cidades norte-americanas. Tal documento possui vários
princípios e serve de referência para arquitetos e urbanista no que diz respeito à requalificação
de comunidades ou bairros, na maior parte das vezes aglomerados, inter-relacionadas com um
centro urbano maior.
Nesse sentido, os principais princípios encontrados no ‘‘Novo Urbanismo’’ são: a
‘‘qualidade de vida, facilidade para os pedestres, conectividade, uso misto de
estabelecimentos, diversidade de moradias, boa estruturação das quadras, aumento da
densidade populacional e transporte adequadamente sustentável (transporte público)’’
(ANDRADE et al., 2013, p. 90).
O ‘‘Novo Urbanismo’’ trabalha com políticas e princípios projetados para operar nas
múltiplas escalas do desenvolvimento urbano, entretanto, não se confunde ‘‘com um estilo de
projetar, nem com uma metodologia oriunda de um projeto urbano sustentável. O novo
urbanismo busca a adequação de projetos arquitetônicos de forma integrada ao meio natural
ou urbano onde está inserido’’ (ANDRADE et al., 2013, p. 92).
Veja-se na imagem abaixo, dois modelos de comunidades, sendo que a esquerda há
uma comunidade de forma dispersa e a direita uma comunidade nos parâmetros adequados
para o local conforme os princípios estabelecidos pelo ‘‘Novo Urbanismo’’.
Figura 1 - Urbanização dispersa e modelo proposto pelo ‘‘Novo Urbanismo’’.
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Fonte: Macedo, 2007, p. 14.

Como se vê, na figura à direita o sistema viário organiza um conjunto de vizinhanças
bem delimitadas com comunidades compactas em um ambiente arborizado em que há o
favorecimento a superposição de uso do solo como forma de reduzir percursos,
diferentemente da figura à esquerda em que há ocupações espalhadas, mais difícieis de se ter
um controle. Na figura à direita, há uma valorização da acessibilidade por transportes
coletivos em um sistema regional que articula áreas centrais com bairros bem delimitados do
território. Também há um estímulo ao processo de participação comunitária para melhoria da
qualidade dos projetos locais.
Observa-se que o principal objetivo é resgatar a qualidade de vida e melhorar a
relação entre a população e a cidade, promovendo o desenvolvimento sustentável. Por isto,
MACEDO (2007, p. 11) aponta que o Novo Urbanismo “tem atenção para o equilíbrio
necessário entre as construções, para atender as necessidades humanas e o ambiente natural,
para a preservação do patrimônio histórico, e para a participação da comunidade e gestão
sobre os espaços dos bairros”. Deste jeito, pode-se dizer que o ponto central do ‘‘Novo
Urbanismo’’, são as pessoas, que são os reais usuários dos espaços urbano, indo de encontro
ao pensamento de Lefebvre ([1968] 2008, p. 111) em que o ‘‘Direito à Cidade’’ seria a
expressão do ‘‘movimento democrático de apropriação do espaço e de reconstituição do
espaço-tempo como mecanismo principal para a superação das desigualdades e possibilidade
de inserção de todos os cidadãos à centralidade’’.
O ‘‘Novo Urbanismo’’ é uma realidade e a comunidade de Seaside, no Estado da
Flórida, é um exemplo no mundo, que tornou inspiração para novos urbanistas que objetivam
reconstruir cidades e alcançar a diversidade social e o sentido de lugar e de comunidade.
A figura abaixo demonstra a comunidade de Seaside projetada com espaços
compactos nos anos 1980, no Estado da Flórida, que se tornou um exemplo pioneiro para o
movimento do Novo Urbanismo.
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Figura 2 - Comunidade de Seaside, no Estado da Flórida, Estados Unidos.

Fonte: MACEDO, 2010, s/p.

No Brasil, também há casos de empreendimentos em cidades que se utilizaram do
‘‘Novo Urbanismo’’. É o caso da ‘‘Cidade Universitária Pedra Branca’’ em Santa Catarina e
do ‘‘Parque da Cidade’’ em São Paulo.
A construção da Cidade Universitária de Pedra Branca teve início no ano de 1997,
focando-se nos pedestres, nas construções sustentáveis e na qualidade dos espaços públicos.
Construída em uma antiga região agropecuária localizada em Palhoça/SC, foi projetada em
um conceito baseado no Urbanismo Sustentável, com infraestrutura de baixa emissão de gás
carbônico e consumo de energia.

Figura 3 - Cidade universitária Pedra Branca.

Fonte: WESTERKAMP, 2013, s/p.
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Como se vê, trata-se de uma cidade bem estruturada com infraestrutura completa,
com áreas verdes e espaços de lazer (apartamentos, lojas, universidade, escolas, bancos,
restaurantes, parques, praças, hospital) ao alcance de todos.
Do mesmo modo, o ‘‘Parque da Cidade’’ localizado em São Paulo, foi projetado
para ter múltiplas funções, tratando-se de um espaço rodeado por áreas verdes em que
diversos serviços estão agrupados em um mesmo local, no intuito de facilitar a acessibilidade
e a interação entre as pessoas.

Figura 4 - Parque da Cidade em São Paulo.

Fonte: SGW SERVICES, 2012, s/p.
Andrade et al. revelam pontos do ‘‘Parque da Cidade’’ em que é possível verificar
várias características presentes no ‘‘Novo Urbanismo’’, como:

Apresenta espaços para o convívio das pessoas como: restaurantes e praças.
Algumas estratégias sustentáveis adotadas pelo Parque da Cidade foram a
reutilização da água da chuva, coberturas verdes, sistema de coleta de lixo a vácuo e
própria usina de separação do lixo, sistema de alta tecnologia (ICT) capaz de
controlar em tempo real o consumo de energia, água, trânsito e previsão do tempo,
e, torres foram projetadas para reduzir o consumo de energia, com o máximo
aproveitamento da luz natural. (ANDRADE et al., 2013, p. 95-96).

O ‘‘Parque da Cidade’’ se insere no projeto de ‘‘Novo Urbanismo’’ visando à
garantia de práticas sustentáveis em um ambiente urbano.
Nesta senda, o ‘‘Novo Urbanismo’’ ou ‘‘Urbanismo Sustentável’’ tem se mostrado
benéfico e viável em um mundo onde a urbanização caminha rapidamente, destacando o papel
dos atores das cidades e os processos funcionais do ambiente construído, como infraestrutura
e instalações, loteamentos e paisagens construídas, que juntos contribuem para formação do
espaço urbano.
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2.5 Princípios Formadores do Direito à Cidade Sustentável

O estudo dos princípios é de vital importância para garantia do Direito a Cidades
Sustentáveis, sobretudo, quando embasados na Constituição Federal de 1988, núcleo do
ordenamento jurídico. Com efeito, o ordenamento jurídico brasileiro é feito por um sistema
composto de princípios jurídicos que o orienta e que protege os atributos fundamentais nele
existentes.
Nas palavras de Figueiredo (2001, p. 38), os princípios podem ser definidos como:
“normas gerais, abstratas, não necessariamente positivadas expressamente, porém às quais
todo ordenamento jurídico, que se construa, com a finalidade de ser um Estado Democrático
de Direito, em sentido material deve respeito”.
Já Espíndola (1999, p. 53), designa os princípios como “a estruturação de um sistema
de ideias, pensamentos ou normas por uma ideia mestra, por um pensamento chave, donde
todas as demais ideias pensamentos ou normas derivam, se reconduzem e/ou se subordinam.”
Nesse passo, aplicando esses conceitos ao presente estudo, torna-se possível
vislumbrar a existência de princípios constitucionais informadores do Direito à Cidade
Sustentável que auxiliam na consolidação da cidade como local para realização de direitos
fundamentais. Para tanto, são elencados os seguintes princípios: função social da propriedade,
participação e gestão democrática da cidade, planejamento e dignidade da pessoa humana.
A função social da propriedade urbana foi reconhecida pela Constituição Federal de
1988, em seus artigos 5º, XXIII, 170, VI, 182, §2. Nesse sentindo, o direito de propriedade é
exercido com as limitações que a legislação estabelece, ficando os proprietários ou posseiros
obrigados a respeitarem as normas e regulamentos administrativos, atendendo às exigências
fundamentais de ordenação das cidades expressas em seus respectivos planos diretores.
Assinala-se que os planos diretores são instrumentos da política de desenvolvimento
urbano obrigatórios para as cidades com número superior a 20.000 habitantes, todavia, a
função social da propriedade trata-se de fundamento constitucional aplicável a todos os
municípios, incluindo as cidades com número inferior de habitantes que também zelarão pelo
cumprimento da função social de suas propriedades. Segundo Elizandra Leonardo:

O princípio da função social da propriedade, é importante princípio que, por sua vez,
permite a instrumentalização e ordenação adequada da cidade, uma vez que assegura
ao Estado a possibilidade de intervenção direta na propriedade particular,
obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como fim
maior os interesses da coletividade. (LEONARDO, 2010, p. 6788).
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Já os princípios da participação e da gestão democráticas da cidade visam assegurar
aos cidadãos o direito as informações referentes às políticas públicas desenvolvidas e a
integração da população no processo democrático de gestão municipal, orientado pela
legalidade, publicidade e eficiência, com a intenção de satisfazer as carências e necessidades
básicas da cidade e seus habitantes, como o trabalho, moradia e lazer.
A participação é princípio fundamental na gestão democrática das cidades e está
fundamentada pelos artigos 194, 198, 204 e 206 da Constituição Federal de 1988. Welter e
Pires (2010, p. 65) anotam que ‘‘ o direito à democracia participativa é considerado um
direito de quarta geração, como expressão da soberania, da cidadania e da igualdade’’.
Assinala-se que todos os cidadãos poderão de acordo com o art. 225 da CRFB/88,
defender o ambiente citadino em busca de torná-lo ecologicamente equilibrado, através de
instrumentos administrativos, judiciais ou intrinsecamente políticos, ou seja, sua participação
poderá dar-se nas três esferas: legislativa, administrativa e processual.
Sequencialmente, o planejamento urbano figura como um princípio para proteção da
cidade em que o crescimento desordenado causa grande prejuízo ao meio ambiente. O art. 182
da Constituição Federal de 1988 determina que ‘‘a política de desenvolvimento urbano,
executada pelo Poder Público municipal, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento
das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes’’ (BRASIL, 1988).
Do mesmo modo, o art. 30, VIII da CRFB/88, dispõe que ‘‘compete aos municípios,
promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e
controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano’’ (BRASIL, 1988).
A gestão do espaço urbano é de responsabilidade do Poder Público municipal que
auxiliará no equilíbrio entre a cidade e o ambiente e poderá se utilizar de diversos métodos
para realizar o plano urbanístico (subsídios, incentivos, intervenções nas propriedades e
parcerias com a iniciativa privada). Di Sarno (2004, p. 55) aponta que o planejamento
urbanístico ‘‘deve traduzir metas para o setor público e privado, pretendendo a transformação
dos espaços ou o estímulo a certas atividades, ou a manutenção de determinadas áreas para
que, vista no conjunto, a cidade possa equilibrar-se nas suas múltiplas funções’’.
Neste ínterim, a grande ênfase dada ao planejamento municipal diz respeito ao
‘‘desenvolvimento urbano e ao equilíbrio ambiental numa preocupação constante com a
necessidade de preservação, para legar às gerações futuras uma cidade que ofereça todas as
condições de vida saudável e bem estar aos munícipes’’ (AZEVEDO, 2013, p. 45).
Por último, o princípio da dignidade da pessoa humana é considerado primordial pela
legislação vigente. Seu fundamento encontra-se no artigo 1º, inciso III da Constituição
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Federal de 1988, sendo um princípio fundamental para garantia do Direito à Cidade
Sustentável, tendo em vista que o princípio da dignidade da pessoa humana está diretamente
relacionado com a efetivação dos demais direitos fundamentais, como a vida, a saúde, o lazer,
a qualidade de vida, bem-estar, etc. Nesse sentido, não há como conceber a vida e o bem-estar
social em um ambiente degradado e poluído.
O princípio da dignidade da pessoa humana é um atributo da própria pessoa, não
sendo medido por um apenas um fator, uma vez que há a combinação de aspectos
economicos, sociais, morais, políticos, entre outros, devendo haver o absoluto respeito a
integridade e identidade de todo ser humano. O conteúdo da dignidade está na base da própria
existência do Estado brasileiro e, ao mesmo tempo, é o fim de todas as suas atividades, é a
‘‘criação e manutenção das condições para que as pessoas sejam respeitadas, resguardadas e
tuteladas, em sua integridade física e moral, asseguradas o desenvolvimento e a possibilidade
da plena concretização de suas potencialidades e aptidões’’ (BALDIN, 2013, p.120).
Sendo assim, o Direito à Cidade Sustentável inserido no contexto do Estado
Democrático de Direito repercute diretamente na dignidade da pessoa humana no momento
que se busca perfazer direitos fundamentais que possibilitam a maximização das capacidades
dos cidadãos nos espaços urbanos.
Também,

se

pode

aplicar

princípios

do

Direito

Ambientel

visando

a

compatibilização entre a preservação do meio ambiente e a implantação de projetos urbanos
para garantia do Direito à Cidade Ambientalmente Sustentável.
Desta maneira, o princípio da prevenção diz respeito aos riscos ambientais
conhecidos, devendo-se buscar medidas acautelatórias antes de serem implantadas atividades
efetiva ou potencialmente poluidoras. Na prevenção tem-se a possibilidade de através de
informações e pesquisas, identificar possíveis danos antes de sua ocorrência.
Por outro lado, o princípio da precaução visa assegurar que no caso de dúvidas
quanto aos efeitos e danos ao ambiente, que não se produza nenhuma intervenção, pois na
dúvida deve-se manter o ambiente intacto e impedir a implantação de possível atividade
negativa ao ambiente. Hayashida (2011, p. 07) explica que ‘’o risco de dano é incerto e o
perigo abstrato, por isso, são necessários cuidados especiais para liberar uma atividade
econômica, cabendo ao interessado provar que sua atividade não oferece risco’’.
O princípio da responsabilidade encontra respaldo no sentido do causador de danos
ambientais responder pelos atos ilícitos que causou ao ambiente e até mesmo por atos lícitos.
A responsabilização do agente causador de um dano poderá ocorrer no âmbito
administrativo, penal e civil (225, §3º da CRFB/88).
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Já o princípio do poluidor pagador deve permitir, de forma concomitante, uma gestão
prévia integrada e a imputação da responsabilidade inerente aos poluidores. Tal princípio
geralmente é analisado ao lado do princípio da responsabilidade por possuírem aproximação
quanto ao seu objetivo, entretanto, trata-se de princípios independentes.
Para Antunes (2004, p. 38) o que diferencia o princípio do poluidor pagador da
responsabilidade tradicional ‘‘é que aquele busca afastar da coletividade o ônus do custo pela
utilização dos recursos ambientais para imputá-lo ao seu real utilizador, fazendo com que os
custos ambientais sejam incorporados aos preços dos produtos’’.
O princípio do poluidor-pagador pretende evitar que a coletividade através do Poder
Público tenha gastos (prejuízos) em detrimento do benefício econômico ou danos que
determinado individuo tenha realizado com a utilização de recursos naturais. Então, a
equidade dessa alternativa reside em que ‘‘não pagam aqueles que não contribuíram para a
deterioração ou não se beneficiaram dela. Logo, paga quem usa, estimulando assim a
preferência por técnicas e produtos que respeitam o meio ambiente’’ (COELHO, 2011, p. 07).
O princípio do desenvolvimento sustentável visa harmonizar o desenvolvimento
econômico com os aspectos sociais e a preservação dos recursos naturais para a atual e as
futuras gerações, de forma que estas possam usufruir um meio ambiente sadio com boa
qualidade de vida. Nas palavras de Paulo Bonavides (2006. p. 569):

O desenvolvimento é um direito fundamental com afirmação a partir da terceira
dimensão dos direitos fundamentais, conjuntamente ao direito ao ambiente
equilibrado e saudável. Com isso o desenvolvimento econômico e o ambiente
devem agir de forma integrada, pois ambos são fundamentais a existência do
homem. Desta interação é que surge o princípio do desenvolvimento sustentável.

Nesse sentido, em obediencia ao princípio do desenvolvimento sustentável, o modelo
de desenvolvimento econômico deve incluir em seus projetos a presevação do meio ambiente,
devendo analisar os impactos que serão acarretados à natureza em decorrência da escolha de
determinada atividade. Assim, é dever do Estado e também da sociedade estabelecerem
critérios para que o desenvolvimento não seja observado apenas com a ideia de crescimento.
Vale frisar que desenvolvimento sustentável não se refere apenas ao equilíbrio
ambiental e o desenvolvimento econômico, mas também refere-se a todos os elementos que
compõem o ambiente, sejam eles naturais, artificiais ou culturais.
Pode-se dizer que o desenvolvimento sustentável possui quatro dimensões,
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[...] uma dimensão econômica, que procura demonstrar a insuficiência dos critérios
tradicionais de mensuração do grau de aperfeiçoamento que desprezam as
conseqüências negativas dos modelos adotados; a segunda dimensão, a social,
procura demonstrar a essencialidade da posição do ser humano no processo, que não
pode ser esquecido como destinatário das políticas econômicas voltadas ao
desenvolvimento; a dimensão cultural, que implica no respeito às diversidades
culturais; e, por fim, a dimensão ambiental, que procura fazer com que sejam
evitados danos aos ecossistemas e impedir o esgotamento de recursos essenciais.
(CORRÊA, 2006, p. 192).

Desse modo, o desenvolvimento sustentável precisa ser efetivado e garantido, não
havendo que se falar na hipótese de um desenvolvimento sem limites, e tampouco se ter a
ideia que o ambiente é um bem intacto, devendo ser visto de forma solidária e
transgeracional.‘‘Torna-se imperativa a consciência de um desenvolvimento sustentável
inseparável do econômico, visando o bem estar social do ser humano, ou seja, da própria
vida’’ (BIZAWU; FERREIRA, 2015, p. 48).
Por último, é importante citar alguns princípios do Direito Urbanístico ainda em
formação, como contributivos para o alcance de Cidades Sustentáveis.
Nesse passo, o princípio da subsidiariedade (art.173, CF), "confere preferência aos
particulares na implementação do planejamento urbanístico, desde que estes possam fazê-lo
de maneira adequada e suficiente’’; o princípio da justa distribuição dos benefícios e encargos
decorrentes da atividade urbanística (Estatuto da Cidade, art 2°, IX),

visa impedir a

destinação de boa infraestrutura (serviços e atividades) apenas aos bairros e locais de
habitantes com maior poder aquisitivo, ou seja, visa assegurar uma distribuição igual dos ônus
e encargos a todos habitantes; princípio de que o urbanismo é função pública (implícito no
texto constitucional - arts. 21, IX, XX, XXI; 23, IV; 25, §3º; 30, VIII; 43; 216, "caput" e §§ 1º
e 5º); princípio da afetação das mais-valias ao custo da urbanificação (art.5º, XXIV e 145,
inciso III, CRFB/88); e por último, o princípio da coesão dinâmica que representa a condição
de um planejamento viável que deverá se adequar ao contexto, a história, a cultura e as novas
relações surgidas visando acompanhar as transformações que surgem na realidade social.
Sobre o princípio da afetação das mais-valias ao custo da urbanificação e do
urbanismo como função pública, Silva citando Fernandez faz a seguinte observação, relatando
outros dois princípios:

1º) princípio de que o urbanismo é uma função pública, que fornece ao direito
urbanístico sua característica de instrumento normativo pelo qual o Poder Público
atua no meio social e no domínio privado, para ordenar a realidade no interesse
coletivo, sem prejuízo do princípio da legalidade; 2º) princípio da conformação da
propriedade urbana pelas normas de ordenação urbanística – conexo, aliás, com o
anterior; 3º) princípio da coesão dinâmica das normas urbanísticas, cuja eficácia
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assenta basicamente em conjuntos normativos (procedimentos), antes que em
normas isoladas; 4º) princípio da afetação das mais-valias ao custo da urbanificação,
segundo o qual os proprietários dos terrenos devem satisfazer os gastos da
urbanificação, dentro dos limites do benefício dela decorrente para eles, como
compensação pela melhoria das condições de edificabilidade que dela deriva para
seus lotes; 5º) princípio da justa distribuição dos benefícios e ônus derivados da
atuação urbanística. (FERNÁNDEZ, 1993, p. 52-54 apud SILVA, 2010, p. 44-45).

Atualmente, observa-se que expressa ou implicitamente estes princípios de Direito
Urbanístico foram acolhidos pelo Estatuto da Cidade, mormente pelas diretrizes que constam
de seu artigo 2°. Além dos referidos princípios, algumas metas também são apresentadas por
Dias para a garantia das Cidades Sustentáveis:

a) assegurar o respeito e tornar efetivos os direitos humanos; b) promover medidas
para proteger o meio ambiente natural e construído, de modo a garantir a função
social ambiental da propriedade na cidade; c) incentivar atividades econômicas que
resultem na melhoria da qualidade de vida, mediante um sistema produtivo gerador
de trabalho e de distribuição justa da renda e riqueza; d) combater as causa da
pobreza, priorizando os investimentos e recursos para as políticas sociais. (saúde,
educação, habitação); e) democratizar o Estado, de modo a assegurar o direito à
informação e à participação popular no processo de tomada de decisões. (DIAS,
2005, p. 2618-2619).

E do mesmo modo, são apresentadas estratégias de sustentabilidade para recuperação
de comunidades urbanas:

Proteção ecológica (biodiversidade), adensamento urbano, revitalização urbana,
implantação de centros de bairro e desenvolvimento da economia local,
implementação de transporte sustentável e moradias economicamente viáveis,
comunidades com sentido de vizinhança, tratamento de esgoto alternativo, drenagem
natural, gestão integrada da água, energias alternativas e, finalmente, as políticas
baseadas nos 3R’s (reduzir, reusar e reciclar) (DAUCEY PECK, 2002 apud
ANDRADE, 2005, p.78- 80).

A utilização destes princípios e destas estratégias irá nortear o desenvolvimento das
cidades de forma sustentável, uma vez que o ambiente é um bem difuso e indivisível e sua
degradação afetará a todos, independente de região ou país.

2.6 Referências Internacionais para o Direito à Cidade Sustentável

No início do século XX, houve na Europa uma sistematização de princípios e
técnicas para reestruturação ordenada dos espaços em virtude do elevado crescimento
demográfica resultante de uma urbanização intensiva advinda do desenvolvimento industrial.
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Tal fato requereu uma ação ativa dos Estados no ajustamento dos ambientes
coletivos e na construção de grandes obras de estruturação urbana.
Registra-se que na década de 1920, os arquitetos modernistas decidiram sob a
liderança de Charles-Edouar Jeanneret, o qual se intitulava Le Corbusier, sistematizar em
conjunto, pesquisas, propostas e conquistas que desenvolviam há tempo em seus países.
Então, ‘‘no ano de 1928, eles criaram os Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna
(CIAMs) e o Comitê Internacional para Resolução dos Problemas Arquitetônicos
Contemporâneos (CIRPAC), que era o comitê diretor dos CIAMs’’ (LUFT, 2011, p. 124).
Nesta esteira, foram realizados vários congressos ao longo dos anos com a mesma
denominação em locais distintos.
Em 1933, ocorreu o IV CIAM, que teve como tema ‘‘A cidade funcional’’. Referido
congresso, deveria ter sido realizado na cidade de Moscou, todavia, por problemas com
governo soviético da época, foi realizado a bordo do navio Paris II, de um armador grego, e
posteriormente foi concluído na cidade de Atenas. Houve várias discussões neste congresso e
muitas inovações que ultrapassavam as técnicas de urbanização do período, sendo incluídos
os aspectos políticos e sociais como parte da intervenção do espaço urbano. Não obstante,
nenhum documento oficial foi elaborado.
Luft (2011, p. 125) aponta que ‘‘nos anos seguintes foram apregoados instrumentos
de outros especialistas participantes, mas foi o documento denominado Carta de Atenas, de
autoria de Le Corbusier, o mais aceito e considerado até hoje o documento oficial’’ do IV
CIAM. Como bem afirma Le Corbusier ‘‘em 1933 , os C.I.A.M encerram seu IV Congresso
em Atenas, com as ‘Constatations’ publicadas em 1943, sob o título La Charted d’ Athènes’’.
A Carta de Atenas é considerada um marco na história do urbanismo modernista, a
partir do qual a implementação de ações urbanísticas foi intensificada com a interferência
estatal, e o conhecimento do Urbanismo foi sendo articulado, consolidando-se no decorrer do
tempo uma verdadeira cultura urbanística. Nesse sentido, foram discriminadas na Carta de
Atenas as chaves do urbanismo resultantes das quatro funções: habitar, trabalhar, recrear-se
(lazer) e circular. Salienta-se que essas três primeiras funções deveriam localizar-se em
setores específicos delimitados por um plano, e seriam ligadas pela quarta função: circulação.
Assim, as cidades eram separadas em áres distintas (residenciais, de trabalho e
recreação) de alta densidade, pensando-se na inserção dos veículos nas cidades como meios
eficazes para locomoção urbana. Procurava-se assegurar boas moradias, com “espaço, ar puro
e sol”; organizar os espaços de trabalho; criar condições para o lazer; e criar uma “rede
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circulatória”, fazendo com que a Carta de Atenas de 1933, fosse considerada um documento
funcionalista(racionalista).
Não obstante, com o tempo foi-se observando a insustentabilidade da utilização de
veículos nos centros urbanos e o funcionalismo das cidades, sendo necessário centrar-se nos
habitantes e nas suas necessidades, num mundo em grande mudança.
Para tanto, em 1998, foi firmada a Nova Carta de Atenas, por meio do Conselho
Europeu de Urbanistas sobre as cidades do sec. XXI, composto por representantes da
Alemanha, Grécia, Portugal, Irlanda, Bélgica, Reino Unido, Holanda, Dinamarca, França,
Espanha e Itália, bem como do pensamento de associações de urbanistas advindas de países
da União Europeia.
Bittencourt (2014, p. 231), descreve que a Nova Carta de Atenas de 1998 estabeleceu
‘‘dez recomendações básicas para os espaços urbanos citadinos no sentido de que: ‘‘a cidade
serve a todos, precisa ser participativa, funcionar como refúgio, ser saudável, produtiva,
inovadora, ter acessibilidade, preservar a ecologia, a história e desenvolver a cultura’’.
Propõe-se ainda novos sistemas de governância e de participação dos cidadãos nos
processos de tomada de decisões sobre políticas urbanas. Tais recomendações são
imprescindíveis para implantação de Cidades Sustentáveis na atualidade.
Outros documentos também podem ser apontados para caracterizar a cidade como
direito, sendo os principais: as Declarações de Vancouver (1976), a Agenda 21 no Rio de
Janeiro (1992), a Conferência Habitat II e a Agenda Habitat em Istambul (1996), e a Carta
Mundial pelo Direito à Cidade (2005).
Em 1976, a Organização das Nações Unidas (ONU) promoveu o evento denominado
Habitat I – Conferencia das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos na cidade de
Vancouver, Canadá, dando-se prioridade a moradia e serviços urbanos adequados
considerados como direitos humanos básicos, sendo dever dos governos assegurarem a sua
realização para todas as pessoas.
Assim sendo, a cidade é o espaço destinado a assegurar habitação em condições
dignas à população, além do trabalho, lazer e circulação. Foram estabelecidos dezenove
princípios gerais, os quais merecem destaque:

I) Promoção da qualidade de vida dos seres humanos enquanto objetivo primeiro de
qualquer política, o que envolve necessidades básicas de alimentação, moradia, água
limpa, emprego, saúde, educação e seguridade social sem qualquer espécie de
discriminação; II) a regulação e o planejamento do uso realizado pelo Estado,
devendo este tomar as atitudes necessárias para manter sob o controle público o uso,
a posse, a disposição e a reserva de terras; III) o direito e a responsabilidade dos
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indivíduos de participar na elaboração e implementação das políticas e programas
para seus assentamentos humanos. (LUFT, 2011, p. 131).

A partir da Conferência Habitat I, a ONU criou o Centro das Nações Unidas para
Assentamentos Humanos, que se tornou no ano de 2002, a agencia UM-HABITAT, com sede
em Nairobi, no Quênia.
Outra preocupação levantada na Conferencia Habitat I refere-se à sustentabilidade
ambiental, o qual foi destacada em 1992, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente Humano e Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro, que teve como principal
produto a Agenda 21 e o Relatório ‘‘Nosso Futuro Comum’’4. Nesta conferência, foi
concebido o desenvolvimento sustentável como um espécie de desenvolvimento que atenderia
as necessidades preminentes da população sem comprometer a capacidade das gerações
futuras em satisfazer suas próprias necessidades, atentando-se para o equilibrio entre as
questões econômicas, sociais e ambientes.
Por

sua

vez,

a

expressão

‘‘Cidades

Sustentáveis’’

adveio

do

legado

‘‘Desenvolvimento Sustentável’’ que surgiu na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente Humano e Desenvolvimento do Rio de Janeiro, de 1992. Também foi adotada nesta
conferência, a Agenda 21, que é um documento que sistematiza um plano de ações com metas
e objetivos para se alcançar o desenvolvimento sustentável, conferindo-se atenção para o
‘‘acesso a uma moradia sadia e segura tratado como essencial para o bem-estar econômico,
social, psicológico e físico da pessoa humana, devendo ser parte fundamental das ações
nacionais e internacionais’’ (Capítulo 7, item 6 da Agenda 21).
Em 1996, aconteceu a Conferência Habitat II, também conhecida como “Cúpula das
Cidades”, em Istambul, na Turquia.
Como resultado da conferência foi produzida a Agenda Habitat, um documento
aprovado pelos estados-membros, o qual continha um plano de ação com princípios,
objetivos, compromissos e recomendações no intuito de promover uma mobilização global de
ação para o alcance do desenvolvimento sustentável em todas as cidades, vilas e aldeias em
todo o mundo, em que serão proporcionados habitação adequada, assentamentos humanos
sustentáveis, participação da cidadania, entre outros aspectos.
4

Relatório ‘‘Nosso futuro comum’’, também conhecido como Relatório Brundtland, foi resultado de inúmeros
estudos da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU, realizados entre os anos de
1983 a 1987, presidida pela primeira ministra norueguesa Gro Harlem Brundtland. No relatório, que foi um dos
documentos preparatórios para a ECO/92, foram identificados problemas referente a ocupação do solo e
utilização dos recursos naturais, aos serviços sanitários e ao crescimento urbano acelerado. Neste relatório e,
após, na Agenda 21, que foi calcada a expressão ‘’desenvolvimento sustentável’’, incorporada posteriormente na
Agenda Habitat (LUFT, 2011, p. 135).
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Importante observar que a Conferência Hábitat III já está agendada para acontecer na
cidade de Quito, Equador, entre os dias 17 a 21 de outubro de 2016. Países de todo mundo
estão se mobilizando para participar das discussões e levantar relatórios com análises sobre os
velhos e novos desafios do desenvolvimento urbano (sustentável) e a forma como deverão ser
tratados dentro da Nova Agenda Urbana, para os próximos 20 anos.
Atualmente, a referência internacional mais próxima em prol da questão urbana
sustentável é denominada de Carta Mundial pelo Direito à Cidade, construída a partir das
discussões no Fórum Social Mundial de 2002, no Fórum Social das Américas, na cidade de
Quito, em julho 2004, no Fórum Mundial Urbano, na cidade de Barcelona, em setembro de
2004, no V Fórum Social Mundial, na cidade de Porto Alegre, em janeiro de 2005 e no III
Fórum Urbano Mundial na cidade de Vancouver, em junho de 2006.
A Carta Mundial pelo Direito à Cidade foi elaborada por um conjunto de
movimentos sociais, ONGs, associações de profissionais e redes nacionais e internacionais da
sociedade civil para levantar uma discussão global e mais ampla em relação ao Direito a
Cidades mais justas, democráticas, humanas e sustentáveis.
Rosângela Luft enumera os valores e direitos albergados pela Declaração do Direito
à Cidade, incluindo elementos materiais e processuais:
Habitação (moradia), trabalho, lazer, circular (mobilidade urbana), planejamento,
mínimo existencial, gestão democrática, urbanificação enquanto função pública,
sustentabilidade ambiental, descentralização das políticas (por meio dos governos
locais), bem como trata do dever do Estado de garanti-la. (LUFT, 2011, p. 138).

Do mesmo modo, Suarez destaca os novos assuntos estratégicos para as cidades
tratados na Carta Mundial pelo Direito à Cidade:

Governança urbana democrática, a implementação dos direitos econômicos, sociais
e culturais dos habitantes das cidades, a adoção de uma economia mais justa e
solidária, que promova o desenvolvimento humano de forma sustentável, e os
compromissos a serem assumidos pela comunidade internacional para o seu
cumprimento, além das ações necessárias para o reconhecimento internacional do
Direito à Cidade como um direito humano efetivo. (SUAREZ, 2008, p. 60).

A Carta Mundial do Direito à Cidade também prevê meios e instrumentos judiciais
ou administrativos com vistas a assegurar o Direito à Cidade a todos os cidadãos5.

5

Artigo XX. Exigibilidade do Direito à Cidade - Toda pessoa tem direito a recursos administrativos e judiciais
eficazes e completos relacionados com os direitos e deveres enunciados na presente Carta, desde que não
desfrute destes direitos.
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Todos os referidos elementos são fundamentais para sustentabilidade de uma cidade
e consequentemente para garantia do Direito à Cidade Sustentável.
Henri Lefebvre ([1968] 2008, p. 134), discorre que o Direito à Cidade se manifesta
como forma superior dos direitos: ‘‘direito à liberdade, à individualização na socialização, ao
habitat e ao habitar. O direito à obra (à atividade participante) e o direito à apropriação (bem
distinto do direito à propriedade) estão implicados no Direito à Cidade’’.
Desse modo, o Direito à Cidade Sustentável demanda a conjunção de direitos
relativos ao universo individual e coletivo das pessoas, como o direito à moradia, educação,
saúde, ao saneamento, ao transporte, ao trabalho, lazer e ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, para as presentes e futuras gerações, visando o bem-estar e uma boa qualidade de
vida, mas também de ser participante e poder manifestar sua opinião na configuração de seu
espaço coletivo. E é neste sentido que segue a (futura possível) consolidação do Direito à
Cidade Sustentável.
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3 EXPANSÃO URBANA, FEDERALISMO E COMPETÊNCIA

3.1 O Município

Para uma melhor contextualização da temática trabalhada na presente dissertação,
vale esclarecer a distinção conceitual entre cidade e município, dois institutos diferentes que
por vezes são confundidos como se tivessem o mesmo significado.
Para Silva (2010, p. 25-26), “o centro urbano no Brasil só adquire a categoria de
cidade quando seu território se transforma em Município”. E o autor continua:

Cidade, no Brasil, é um núcleo urbano qualificado por um conjunto de sistema
político-administrativo, econômico não agrícola, familiar e simbólico como sede do
governo municipal, qualquer que seja a sua população. A característica marcante da
cidade no Brasil consiste no fato de ser um núcleo urbano, sede do governo
municipal. (SILVA, 2010, p. 26).

Neste encalço, pode-se dizer que as cidades são áreas urbanizadas e habitadas dentro
de um município e que o conceito de município tem uma amplitude maior do que o de cidade.
Observa-se que o município brasileiro, surgiu nos moldes do município português
que era chamado de Conselho e foi transplantado para o Brasil com as mesmas organizações e
atribuições políticas, administrativas e judiciais, em razão da colonização. “Com a nau de
Pedro Álvares Cabral, o primeiro navio que aqui aportou, veio possivelmente à ideia de
concretização do Município”, descreve Cretella Júnior (1981, p. 40). Portanto, incorpora-se o
município ao sistema político-administrativo pátrio.
O termo município foi oficializado, no Brasil, a partir da Lei de 01 de outubro de
1828 (LIM-1-10-1828), chamada Regimento das Cammaras Municipaes (Lei Orgânica dos
Municípios), na qual aparece, pela primeira vez, constitucionalmente, a palavra Município no
Brasil. Catia (2006, s/p.) relata que ‘‘até então a referência eram cidades, villas e parochias’’.
O primeiro município brasileiro foi uma vila fundada por Martim Afonso, em 22 de
janeiro de 1532, chamada São Vicente. “Instalou-se, com ele, a primeira República Municipal
Brasileira nessa data, formando-se o primeiro governo local autônomo das Américas”
(GODOY, 1989, p. 10). Castro (1999, p. 36) aponta outros municípios que se seguiram:
Olinda, 1537; Santos: 1545; Salvador: 1549; Santo André da Borda do Campo: 1553; Rio de
Janeiro: 1567. Nesse sentido, Favero explica que:
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Na história do Brasil, em especial, no processo de ocupação das nossas terras e de
formação das cidades e dos municípios, vislumbramos o interesse centenário dos
povos aqui instalados em promover o desenvolvimento dos núcleos urbanos com
consequente evolução político-administrativo até atingir o ponto máximo deste
processo que é a emancipação municipal. (FAVERO, 2004, p. 01-02).

O Município brasileiro passou por diversas transformações ao longo dos tempos até
adquirir o papel que assume nos dias atuais. Até a Independência, o Município regeu-se no
Brasil pelas Ordenações Afonsinas, Manuelinas e Filipinas e posteriormente, passou a ser
ordenado pelas Constituições.
A Constituição Imperial, datada de 25 de março de 1824, surgiu a partir de um
tumultuado processo político, no seio do qual o país assistiu, inclusive, à dissolução da
Assembleia Constituinte de 1823, mediante o uso de força armada por parte do Imperador.
Custódio Filho (2000, p. 36) explica que:

A Constituição de 1824 não previa a estrutura federativa que se conhece hoje em
dia, mas adotava a forma de Estado unitário, no qual, em lugar de União, Estadosmembros, Distrito Federal e Municípios, coabitavam províncias (art.2º), cidades e
vilas.

Devido ao caráter unitário e excessivamente centralizado do estado brasileiro de
então, as Câmaras recebiam atribuições e competências do poder central, que as tornava
meras executoras da política preestabelecida pelo Imperador.
Observa-se que não havia outorga de competências no texto constitucional e não se
falava em criação de municípios.
Assim, a partir da Constituição Imperial de 1824, o Município foi trtado nas
Constituição de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e na Emenda Constitucional de 1969, e
atualmente encontra-se na Constituição Federal promulgada em 1988.
Chama-se atenção, o fato que em quase todas as constituições6 (exceto na carta de
1937), os Municípios foram definidos como organizações políticas autônomas, passando a
receber autonomia plena, ao tornar-se um ente federativo, somente com a Constituição da
República de 1988.
Com isso, em 1988, houve a promulgação da Constituição da República, redigida
sob a conquista de uma redemocratização política. Com a CRFB/88, o município alcançou

6

A Constituição de 1891, por exemplo, dispõe em seu art. 68: “os Estados organizar-se-ão de forma que fique
assegurada a autonomia dos municípios, em tudo quanto respeito ao seu peculiar interesse”. Com a promulgação
da Constituição de 1891, os Estados poderiam intervir em assuntos de competência dos municípios.
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caráter especial no país, fazendo com que se distanciasse de qualquer outra entidade local no
mundo.
O principal aspecto proposto na CRFB/88 foi colocar formalmente o município
como ente integrante da federação brasileira, logo em seu art. 1º, que estabelece: “art. 1º - A
República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos
[...]” (BRASIL, 1988).
Da mesma forma, o art. 18 do texto constitucional, ao tratar da forma de Estado,
descreve que: “art. 18 - A organização político-administrativa da República Federativa do
Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos,
nos termos desta Constituição” (BRASIL, 1988).
Para Costa (2006, p. 69), “a ideia da autonomia é o traço fundamental que o
município precisa assumir para que possa ser identificado como uma organização política e
não apenas como um órgão da administração”.
Assim, uma característica fundamental observada na CRFB/88 é a ampliação da
autonomia municipal nos aspectos políticos, administrativos e financeiros, regulada por meio
dos artigos 29-31, 156, 158 e 159 do mesmo diploma legal. Nesse passo, o município é
competente para gerir a eleição de seus representantes políticos, executar diretamente os
serviços prestados a população e administrar as suas finanças.
Observa-se também que a CRFB/88 ampliou a competência impositiva dos
municípios (art. 156) e aumentou sua participação nos impostos partilhados (arts. 158 e 159, §
3º) para garantia de sua autonomia financeira. Sendo assim, há o repasse de verbas por parte
da União e dos Estados-membros, além de recursos próprios aos municípios:

Art. 158 Pertencem aos Municípios:
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de
qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título,
por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;
II - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a
propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a
totalidade na hipótese da opção a que se refere o art. 153, § 4º, III; (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
III - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a
propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios;
IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.
Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas
no inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios:
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I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações
relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em
seus territórios;
II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos
Territórios, lei federal.
Art. 159 [...]
[...]
§ 3º Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento dos
recursos que receberem nos termos do inciso II, observados os critérios
estabelecidos no art. 158, parágrafo único, I e II. (BRASIL, 1988).

Ademais, ‘‘figurando-se o município, pois, como uma entidade estatal que compõe a
Federação brasileira, são lhe outorgadas diversas capacidades, tais como a de autoorganização, autogoverno, normatividade própria e autoadministração7” (ZAHER, 2010, p.
147).
Com isso, observa-se que os municípios passaram a ter várias atribuições no texto
constitucional de 1988, dentre elas: a) autonomia (art.18); b) legislação sobre assuntos de
interesse local (art. 30, I); c) suplementação da legislação federal e da estadual no que couber
(art. 30, II); d) eleição direta para prefeitos e vereadores; e) instituição e arrecadação de
tributos de sua competência para garantir recursos indispensáveis para a realização de seus
fins constitucionais (arts. 30, III, 145, e 156); f) elaboração da própria Lei Orgânica (art. 29,
caput); g) recebimento, por transferência, de parte da receita de impostos dos estados e da
União (arts. 158 e 159), além de outras atribuições.
Portanto, são essas as características que definem o conceito de munícipio para
diferenciá-lo do conceito de cidade que conforme exposto, corresponde ao espaço territorial
urbano dentro de um município em que são desenvolvidas várias atividades como o comércio,
indústria, saúde, educação e lazer, entre outros.

3.2 Metrópoles

As metrópoles são cidades centrais de áreas urbanas responsáveis por gerar uma
grande dependência econômica, política e social em outras localidades e regiões. Santos

7

A autonomia municipal está assegurada nos arts. 18, 29 e 30 da CRFB/88, como poder de gerir seus próprios
negócios dentro do círculo nela prefixado, que compreende as capacidades de: a) auto-organização, mediante a
elaboração de lei orgânica própria; b) autogoverno pela eletividade do prefeito e dos vereadores; c)
normatividade própria, ou capacidade de auto legislação, mediante a competência de legislar sobre áreas que lhe
são reservadas; d) autoadministração, administração própria, para organizar, manter e prestar os serviços de
interesse local (SILVA, 1991, p. 11).
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define metrópole como ‘‘o organismo urbano onde existe uma complexidade de funções,
capazes de atender a todas as formas de necessidades da população urbana e nacional ou
regional. Esta seria realmente a metrópole completa’’ (SANTOS, 1982, p. 36).
Sobre a formação das metrópoles, Tonella e Rodrigues apontam que:

Até recentemente, Região Metropolitana no Brasil era sinônimo de grandes
dimensões urbanas, a partir dos requisitos espaço/população. As principais capitais
brasileiras, com as cidades do entorno, formavam as regiões existentes, com exceção
de Campinas, uma cidade do interior. De 1998 para cá tem aumentado o número de
regiões metropolitanas, com justificativa nas questões da otimização de recursos e
de gestão, e sem o atendimento dos requisitos anteriores. No Brasil, existiam 9
regiões metropolitanas na década de 70 e hoje, existem 26. (TONELLA;
RODRIGUES, 2003, p. 03).

Geralmente, as metrópoles agregam a sua área dois ou mais municípios próximos em
que há um intenso fluxo de pessoas e serviços passando a funcionar como zonas centrais,
onde são proporcionados altos investimentos de empresas, indústrias e multinacionais (filiais
ou sedes administrativas).
Por sua vez, as metrópoles recebem grande quantidade de habitantes, pois há maiores
ofertas de emprego pelas empresas que estão fixadas em sua região.
Isso gera reflexos na região e na dinâmica interna das cidades ao mesmo tempo,
causando mudanças em sua organização sócio-espacial urbana. De acordo com Grostein:

O padrão de urbanização brasileiro imprimiu às metrópoles pelo menos duas fortes
características associadas ao modo predominante de "fazer cidade": apresentam
componentes de "insustentabilidade" vinculados aos processos de expansão e
transformação urbana e proporcionam baixa qualidade de vida a parcelas
significativas da população. Esse padrão cria um espaço dual: de um lado, a cidade
formal, que concentra os investimentos públicos e, de outro, seu contraponto
absoluto, a cidade informal, que cresce exponencialmente na ilegalidade urbana,
sem atributos de urbanidade, exacerbando as diferenças socioambientais. A
transformação urbana desses espaços implica processos amplos que extrapolam as
práticas correntes de regularização de parcelamentos ou urbanização de favelas.
(GROSTEIN, 2001, p. 13).

Neste contexto, verifica-se que no momento que proporciona inúmeras atividades, o
processo de urbanização nas metrópoles também redefine o consumo do território, dando
novas formas ao espaço urbano. De um lado, ‘‘materializam-se zonas e eixos de prosperidade,
a destacar áreas de forte centralidade; de outro, malgrado os avanços sofridos pela economia,
cria-se uma pressão migratória responsável por transformações no quadro sócio-espacial’’
(PEREIRA JÚNIOR, 2013, p. 02).
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As transformações socioeconômicas ocorridas a partir da segunda metade dos anos
70 do século XX fizeram com que o Brasil fosse perdendo sua feição rural, para transforma-se
num país predominantemente urbano. A reestruturação sócio produtiva fez com que milhões
de famílias se deslocassem da área rural para as áreas de expansão dos centros urbanos.
Segundo Maricato:

Em 1940, o Brasil tinha 30% da população vivendo nas cidades. Em 2000, essa
população chegou a 81%, com quase 130 milhões de moradores urbanos,
caracterizando um processo rápido de urbanização do país, que aconteceu
especialmente durante o século XX. (MARICATO, 2009, p. 269).

Numa simples visão, pode-se considerar que as cidades cresceram de forma
desordenada, pela ausência de planejamento urbano ao longo dos anos e à omissão do Poder
Público em melhorar as condições de habitabilidade de ocupações irregulares e ilegais. Por
consequência, a ocupação do solo urbano vem sendo marcada por situações de precariedade,
que aumentam a insegurança jurídica dos moradores, além de dificultar o acesso aos
instrumentos e serviços públicos.
Assim, é necessário reconhecer a existência de metrópoles para que sejam adotados
instrumentos eficientes de ordenação do espaço, além de planos de desenvolvimento urbano e
zoneamento serem proporcionados, para delimitação de áreas residenciais, industriais e
comerciais respeitando-se os espaços verdes. Nota-se que hodiernamente há uma preocupação
maior pelo Poder Público e a Sociedade Civil com a convergência entre o crescimento urbano
e a qualidade de vida da população.
Em virtude disso, tem surgido um crescente número de ações sustentáveis ao longo
dos anos para melhora do transporte público, redução do consumo e da emissão de gás
carbônico na atmosfera, gestão dos resíduos e diversificação das fontes de energia, fazendo
com que as cidades que antes se preocupavam apenas em desenvolver economicamente, agora
busquem valorizar a ideia de sustentabilidade e proteção ecológica, no intuito de proporcionar
aos seus cidadãos um tratamento urbano adequado ao aperfeiçoamento de uma sadia
qualidade de vida.

3.2.1 Regiões Metropolitanas

As regiões metropolitanas foram previstas inicialmente no ordenamento jurídico
brasileiro como disposição da ‘‘Ordem Econômica’’ através do artigo 157, §10 da
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Constituição de 1967, e posteriormente foram mantidas pelo artigo 164 da Emenda
Constitucional n° 1, de 19698. No caso, a União era competente para instituí-las por lei
complementar com ‘‘Municípios que, independentemente de sua vinculação administrativa,
integrassem a mesma comunidade socioeconômica, visando à realização de serviços de
interesse comum’’ (BRASIL, 1967). Entretanto, apesar de instituí-la, a União não se
preocupou em dar-lhe maior atenção, ficando a cargo dos Estados cuidarem de seus órgãos
diretivos.
A partir deste momento, independentemente de tratar de aspectos econômicos,
sociais, urbanísticos e políticos, a região metropolitana passou a ser um conceito jurídico.
Para Silva (2010, p. 153) a região metropolitana ‘‘constitui-se de um conjunto de
municípios cujas sedes se unem com certa continuidade urbana em torno de um municípiopolo’’. Eros Grau também tratou de definir as regiões metropolitanas considerando-as como:

O conjunto territorial intensamente urbanizado, com marcante densidade
demográfica, que constitui um polo de atividades econômicas, apresentando uma
estrutura própria definida por funções privadas e fluxos peculiares formando, em
razão disso, uma mesma comunidade socioeconômica em que necessidades
específicas somente podem ser de modo satisfatório atendidas através de funções
governamentais coordenadas e planejadamente exercitadas. (GRAU, 1979, p. 521).

Já Ferreira Filho conceitua as regiões metropolitanas da seguinte maneira:

São entidades administrativas, superpostas aos Municípios de uma área constituinte
de comunidade socioeconômica, com o objetivo de integrar a organização, o
planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum a todas as
unidades componentes. (FERREIRA FILHO, 1999, p. 69).

São várias as definições, porém todas consideram a região metropolitana como um
conjunto em que há várias cidades ou municípios.
Em 1988, as regiões metropolitanas foram deslocadas para o título da ‘‘Organização
do Estado’’ na Constituição Federal, mais especificamente para o capítulo referente à
organização político-administrativa dos estados federados, ao dispor no art. 25, § 3°:

Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas,
aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios
limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções
públicas de interesse comum. (BRASIL, 1988).
8

Em consonância com o dispositivo constitucional de 1969, foram promulgadas: a Lei Complementar 14, de
1973, que criou as regiões metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador,
Curitiba, Belém e Fortaleza; e a Lei Complementar 20, de 1974, criando a região metropolitana do Rio de
Janeiro. (SILVA, 2010, p. 152).
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A partir de então, as regiões metropolitanas passaram a ingressar o contexto da
organização federativa dos Estados para o atendimento de suas finalidades políticas,
econômicas e administrativas (investimentos públicos), sendo observados os seguintes
requisitos para sua instituição: lei complementar estadual; tratar-se de um conjunto de
municípios limítrofes; finalidade: organização, planejamento e execução de funções públicas
de interesse comum.
Por sua vez, Temer (1998, p. 112.), relata que as regiões metropolitas não são
“dotadas de personalidade” e acrescenta que “[...] fica afastada a ideia de governo próprio ou,
mesmo, de administração própria. Não é pessoa política nem administrativa. Não é centro
personalizado. Não é organismo. É órgão’’. Sendo assim, tem que ser instituída entidade
pública ou privada para administração regional, assumindo as competências administrativas
intergovernamentais.
Ainda observa-se que o art. 4º do Estatuto da Cidade, Lei 10.257/20011 coloca o
planejamento das regiões metropolitanas como instrumento de execução da política urbana,
juntamente com o planejamento nacional e municipal.

Art. 4° Para os fins desta Lei serão utilizados, entre outros instrumentos: I - planos
nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de desenvolvimento
econômico e social; II – planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações
urbanas e microrregiões; III – planejamento municipal [...]. (BRASIL, 2001).

Vale assinalar que as áreas urbanizadas pertencentes à determinada região
metropolitana deverão estar subordinadas a mais de um município, ou seja, não basta que a
cidade seja extensa e ofereça serviços a populações com interesses em comum, tem-se que
haver uma relação entre vários governos em que tomam parte entes federados de diferentes
esferas para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de
interesse comum, quais sejam: as funções que transcendem os interesses locais dos
municípios que as compõem, e regionais do Estado que as instituiu. Nesse sentido, Alves
(1998, p. 16-17) revela que o dever-ser (sollen) metropolitano deve se aproximar, o mais
possível, do ser (sein) metropolitano.
Portanto, compreende-se que as regiões metropolitanas são áreas que ultrapassam os
limites de um Município onde há a prestação de funções públicas de interesse comum para
adequação de políticas públicas de interesses econômicos, políticos, sociais e urbanísticos,
visando sanear os passivos de segregação socioambiental e espacial.
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Em 12 de janeiro de 2015, a Lei n° 13.089 instituiu o Estatuto da Metrópole e
estabeleceu diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a execução das funções públicas
de interesse comum9 em regiões metropolitanas e em aglomerações urbanas instituídas pelos
Estados, normas gerais sobre o plano de desenvolvimento urbano integrado e outros
instrumentos de governança, e critérios para o apoio da União a ações que envolvam
governança interfederativa no campo do desenvolvimento urbano (art. 1° da Lei n°
13.089/15).
De acordo com o artigo 2o da Lei n° 13.089/15 considera-se aglomeração urbana, a
unidade territorial urbana constituída pelo agrupamento de 2 (dois) ou mais Municípios
limítrofes, caracterizada por complementaridade funcional e integração das dinâmicas
geográficas, ambientais, políticas e socioeconômicas (inciso I); já a região metropolitana se
caracteriza por uma aglomeração urbana que configure uma metrópole (inciso VII).
Isto significa que a região metropolitana é configurada como espaço urbano com
continuidade territorial que, em razão de sua população e relevância política e
socioeconômica, tem influência nacional ou sobre uma região que configure, no mínimo, a
área de influência de uma capital regional, conforme os critérios adotados pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (art. 2°, inciso V da Lei n° 13.089/15).
O artigo 2° do Estatuto da Metrópole ainda determina que as regiões metropolitanas
deverão possuir uma gestão plena, caracterizada pelos seguintes aspectos: a) formalização e
delimitação mediante lei complementar estadual; b) estrutura de governança interfederativa
própria, nos termos do art. 8o desta Lei; e c) plano de desenvolvimento urbano integrado
aprovado mediante lei estadual (art. 2°, inciso III da Lei n° 13.089/15).
Observa-se que o Estatuto da Metrópole visa à integração de ações entre os
municípios que formam uma região metropolitana e prevê a governança interfederativa, em
que há o compartilhamento de responsabilidades entre estados e municípios na
organização, planejamento e execução de ações para o cumprimento das funções públicas
de interesse comum.
Dentre os princípios respeitados pela governança interfederativa das regiões
metropolitanas estão à gestão democrática da cidade e a busca do desenvolvimento
sustentável, conforme dispõe o artigo 6°, incisos V e VII da Lei n° 13.089/15.
Assim, veja-se que aparece como diretriz da governança interfederativa das regiões
metropolitanas, a participação de representantes da sociedade civil nos processos de
9

Diz respeito à política pública que não pode ser realizada isoladamente por um município, ou causar impactos
em municípios limítrofes.
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planejamento e de tomada de decisão, no acompanhamento da prestação de serviços e na
realização de obras afetas às funções públicas de interesse comum (art. 7°, inciso V da Lei n°
13.089/15). Da mesma forma, a governança interfederativa das regiões metropolitanas e das
aglomerações urbanas compreenderá em sua estrutura básica a instância colegiada
deliberativa com representação da sociedade civil (art. 8°, inciso II da Lei n° 13.089/15).
Por fim, observa-se que a Lei n° 13.089/15 (Estatuto da Metrópole) determina que
as regiões metropolitanas tenham um plano de desenvolvimento urbano integrado, que
deverá ser aprovado mediante lei estadual (art. 10), o qual será revista pelo menos a cada
dez anos (art. 11), sendo que o processo de elaboração do plano e a fiscalização de sua
aplicação deverá envolver a promoção de audiências públicas e debates com participação
de representantes da sociedade em todos os Municípios integrantes da unidade territorial
urbana (art. 12, §2°, inciso I da Lei n° 13.089/15) no intuito de assegurar a gestão
democrática da cidade e qualificar os investimentos nos municípios através de um olhar de
planejamento urbano integrado.

3.3 Conurbações

O termo conurbação representa um conjunto formado por duas ou mais cidades
reunidas, que após unirem-se poderão utilizar conjuntamente os mesmos serviços de
infraestrutura constituindo uma única malha urbana.
Entende-se esse conceito como um processo que, segundo Villaça (2001, p. 51),
"ocorre quando uma cidade passa a absorver núcleos urbanos localizados à sua volta".
Também pode ocorrer de áreas rurais presentes nos municípios se expandirem e serem
tomadas por edificações urbanas, encontrando-se com outras cidades.
O processo de conurbação pode dar origem à formação de regiões metropolitanas,
porém, não é sempre que isso acontece, não havendo uma vinculação obrigatória entre o
processo de conturbação e o surgimento de regiões metropolitanas.
Geddes foi quem introduziu o termo conturbação nos estudos do urbanismo, ao tratar
em sua obra ‘‘Cidades em Evolução’’, a conurbação como grandes aglomerações urbanas que
se sucederam ao processo de industrialização na Grã-Bretanha e de outras regiões da Europa:

Para enfocar esses desenvolvimentos, na verdade transformações, da tradição
geográfica da cidade e do campo, onde crescemos, e expressá-los com mais
propriedade, precisamos de um pequeno aumento do nosso vocabulário; a expressão
de uma nova idéia, para a qual ainda não existe um vocábulo, merece uma nova
palavra. Essas cidades-região, essas cidades-agrupamento, pedem um nome. Não
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podemos chamá-las constelações; o vocabulário conglomerações parece mais
próximo da realidade presente, mas ainda não é pertinente. E conurbações? Essa
talvez seja a palavra necessária, a expressão dessa nova forma de agrupamento
demográfico, que já está, subconscientemente, desenvolvendo novas formas de
agrupamento social, e, em seguida, de governo e administração bem definidos.
(GEDDES, 1994, p. 48).

A Constituição Federal de 1988 dispõe em seu art. 25, § 3°, sobre a possibilidade dos
Estados Federativos instituírem regiões metropolitanas constituídas por “agrupamentos de
municípios limítrofes”, visando o planejamento urbano. Entretanto, não se encontra na
Constituição o termo ‘‘conurbação’’. Por outro lado, o termo conturbação aparece na
Constituição do Estado de São Paulo (Seção II – Entidades Regionais) como definidor de
região metropolitana:

Art. 153 O território estadual poderá ser dividido, total ou parcialmente, em
unidades regionais constituídas por agrupamentos de Municípios limítrofes,
mediante lei complementar, para integrar a organização, o planejamento e a
execução de funções públicas de interesse comum, atendidas as respectivas
peculiaridades.
§ 1º - Considera-se região metropolitana o agrupamento de Municípios limítrofes
que assuma destacada expressão nacional, em razão de elevada densidade
demográfica, significativa conurbação e de funções urbanas e regionais com alto
grau de diversidade, especialização e integração socioeconômica, exigindo
planejamento integrado e ação conjunta permanente dos entes públicos nela
atuantes. (BRASIL, 1989).

Como exemplo no Brasil, pode-se citar o ABCD paulista, formado pelas cidades de
Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema, que tem como núcleo
a cidade de São Paulo. Como se vê, tal processo ocorreu principalmente pela ocupação
desenfreada do solo que se espalhou até encontrar os limites de outras cidades.
De acordo com Valle, a conturbação pode apresentar algumas consequências graves,
dentre elas:

Transferência dos problemas estruturais e urbanísticos de uma cidade para as
cidades vizinhas; além de problemas clássicos trazidos pela falta de planejamento,
tais como contaminação de mananciais ― aqueles utilizados para o abastecimento
das cidades costumam localizar-se próximos de seus limites e acabam por ter sua
área de recarga afetada pelo avanço das ocupações ―, erosões, falta de sistema de
água e esgoto, de fornecimento elétrico, deficiência nos serviços de coleta de lixo,
iluminação pública, transporte coletivo e asfaltamento. (VALLE, 2014, p. 16).

A falta de serviços básicos como postos de saúde, hospitais e escolas ainda piora
com disputas entre municípios para decidir qual deles é o responsável sobre as áreas afetadas.
Não obstante, Faraco et al. (2009, p. 106), descreve que os problemas decorrentes da

68

conurbação “poderiam ser minimizados através de uma política urbana metropolitana
assentada nos princípios da Constituição e do Estatuto da Cidade quanto ao cumprimento da
função social da propriedade”.
Com isso, faz-se necessário a imposição de princípios da Constituição, do Estatuto
da Cidade e demais normas urbanísticas, para conter o crescimento desordenado que assola as
grandes cidades e assim promover alterações fundamentais para que ocorra a urbanificação.

3.4 Megalópoles

Uma megalópole pode ser definida como um conjunto de regiões metropolitanas que
apresenta uma forte integração econômica e intensos fluxos de pessoas e mercadorias entre as
cidades.
As megalópoles são formadas pela conurbação de cidades populosas com extensa
região urbanizada, todavia, nem sempre apresentam suas áreas totalmente conurbadas entre
todas as suas cidades, pois seu agrupamento está associado aos estudos sobre o crescimento
populacional e a concentração deste nas regiões com maior potencial de desenvolvimento
econômico. Além disso, não se trata exclusivamente de um espaço urbano, pois as atividades
agropecuárias localizadas em megalopóles também fazem parte de seu contexto.
Geralmente as megalópoles, são confundidas com megacidade, entretanto,
megacidade refere-se à densidade demográfica, tratando-se de um termo criado pela ONU
para designar aqueles centros urbanos compostos por mais de 10 milhões de habitantes.
De acordo com Rodolfo Pena:

A primeira megalópole a ser identificada na era moderna foi a de Nova York,
durante os estudos empreendidos pelo geógrafo estadunidense Jean Gottman nos
anos 1960. O alcance dessa zona intensamente urbanizada atingia, além de Nova
York, as metrópoles de Boston e Washington, produzindo uma alta complexidade
logística e financeira em seus espaços. Gottman percebeu que, além do
desenvolvimento, essa megalópole concentrava quase 20% da população de todo o
território dos Estados Unidos. (PENA, 2014, s/p.).

São exemplos de megalópoles na atualidade, Boswash nos Estados Unidos
(composta pelas áreas de Boston, Nova York, Filadélfia, Baltimore e Washington), Chippits
também localizada nos Estados Unidos (formada por Chicago, Pittsburg, Cleveland e Detroit),
Tokkaido localizada no sudeste do Japão (composta por Tóquio, Kawasaki, Nagoya, Quioto,
Kobe, Nagasaki e Osaka), Renana localizada na Europa ocidental (formada por Amsterdã,
Düsseldorf, Colônia, Bonn e Stuttgart) e na região sudeste brasileira, encontra-se uma das
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maiores megalópoles do mundo, abarcando as metrópoles do Rio de Janeiro e São Paulo,
além de Campinas, a Baixada Santista e todas as cidades circundantes.
A formação das megalópoles é evidenciada por mudanças sócio espaciais provocadas
pela globalização e seus avanços do meio técnico-científico onde são ofertados grande
variedade de serviços e bens, empregos, cultura, arte e lazer. Para Azevedo (2013, p. 35), as
megalópoles ‘‘são a expressão dos grandes centros urbanos do mundo contemporâneo em
seus aspectos positivos e também negativos, relacionados a trânsito, poluição sonora e tantos
outros problemas’’.
Nesse sentido, deve-se haver uma preocupação com o meio ambiente fazendo-se
necessário a realização de práticas sustentáveis para conservação de um ambiente citadino
saudável, no intuito de proporcionar meios aos cidadãos para se alcançar uma melhor
qualidade de vida, pois não há como ter uma vida sadia em meio ao trânsito congestionado, a
exposição continua dos vários tipos poluição (sonora, atmosférica e visual) e a insuficiência
de recursos e serviços públicos essenciais.

3.5 Federalismo Brasileiro e Repartição de Competências

Pode-se dizer que a repartição de competências é cerne do federalismo, razão pela
qual, é importante destacar rapidamente o federalismo para posteriormente se adentrar ao
estudo das competências.
O termo federalismo ‘‘provém do latim foedus, que significa união ou aliança de
Estados’’ (DOMINGUES, 2010, p. 67). Surgiu no século XVIII com a promulgação da
Constituição dos Estados Unidos da América de 1787. Nas palavras de Silva, o federalismo,
como expressão do Direito Constitucional,

Baseia-se na união de coletividades políticas autônomas. Quando se fala em
federalismo, quer-se referir a uma forma de Estado, denominada federação ou
Estado federal, caracterizada pela união de coletividades públicas dotadas de
autonomia político constitucional, autonomia federativa. (SILVA, 2014. p. 101).

Trata-se de uma pluralidade de membros de poderes autônomos, coordenados por um
membro central, que exerce soberania. Nesta esteira, há uma diferença entre o Estado federal
e o Estado unitário sendo o último caracterizado,

politicamente, pela unidade do sistema jurídico, excluindo qualquer pluralidade
normativa e, administrativamente, pela centralização da execução das leis e da
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gestão dos serviços. Os agentes inferiores atuam como meros executores
(instrumentos de execução) e controladores, em obediência estrita às ordens
recebidas do poder central. (STRECK; MORAIS, 2003. p. 161).

Nesta senda, existem duas formas de Estado: o Estado unitário e o Estado
Federativo. O Estado unitário é rígido e não abre campo para que os entes menores possuam
autonomia, sendo que o poder é reservado a apenas ao ente principal que irá controlar todas
decisões do território, não havendo que se falar em repartição de competências ou delegação
de atribuições.
Já no Estado federal, todos os entes detém autonomia perante o ente principal,
havendo a repartição de competência para legislar sobre os mais diversos assuntos de
interesse da administração pública. De acordo com Dallari (1988, p. 254) ‘‘Estado Federal é
aquele que conjuga vários centros de poder político autônomo. Há um ente principal detentor
de soberania e outros entes a ele vinculados, possuidores de autonomia.
Existe também, o Estado regional, que é menos rígido (centralizado) que o Estado
unitário, mas também não é tanto descentralizado quanto o Estado federalista. De acordo com
Silva (1998, p. 102), forma de Estado é modo de exercício do poder político em função do
território. Nessa linha, a forma de Estado, sucede pelo aspecto territorial, tendo-se como
referência o regime de descentralização que pode ser entendido como a transferência de
competências, política e administrativa de cada Estado.
Diante disso, pode-se destacar que o Estado federal permite aos Estados-membros
atuarem com autonomia para defenderem os seus interesses políticos ou administrativos
perante a União. Para que exista equilíbrio federativo, Fernandes assinala três pontos:

a) O primeiro é que se evite a supremacia dos estados ou da União na repartição de
competências, o que levaria a situações de subordinação e de competição política
entre os membros da federação; b) o segundo ponto resolve teoricamente este
problema, ao consagrar as competências de interesse geral a União e deixando para
os Estados aqueles temas de interesse local. A possibilidade de redefinição do que é
geral e o do que é local permite a atualização do pacto federativo de acordo com as
circunstancias históricas; c) O terceiro ponto prevê soluções para as crises de
competência entre os Estados e a União, garantindo a ambos a igualdade política
perante a Constituição. (FERNANDES, 1999, s/p.).

No Brasil, o federalismo surgiu com a república, inserido no ordenamento pátrio por
meio do Decreto nº 01 de 1889. Baseou-se na Constituição Americana de 1787, cuja
concepção federalista era dualista (separação entre a competência federal e a estadual e maior
autonomia dos Estado-membros onde a União figurava em maiores necessidades ), todavia, o
federalismo brasileiro surgiu por segregação, oriundo de um poder central:
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A criação dos Estados Unidos da América se deu mediante um processo de
agregação, pois vários Estados, até então soberanos, abriram mão dessa soberania e
se uniram para formar um único país, com manutenção, embora, do respeito à
autonomia de cada um daqueles que passaram a ser entes federados. Esse processo,
como dito, foi longo e gradual, motivo pelo qual a ideia, ou melhor, a consciência
federalista norte-americana se construiu de forma menos súbita, sem maiores
atropelos, ao contrario do que se verificou no Brasil. A formação da Federação
brasileira decorreu do fenômeno diametralmente oposto ao norte-americano, embora
o tenha tomado, confessadamente, como exemplo. O Brasil deixou de ser um Estado
Unitário para adotar um modelo Federal, a nosso juízo, de forma prematura e, via de
consequência, predominantemente artificial. (CASTRO, 2014, p. 42).

Nesse ínterim, observa-se que esta forma predominantemente artificial deve-se ao
fato da forma de Estado federalista ter sido instituída mais por interesse de uma elite
considerada intelectual, como Rui Barbosa, por exemplo, do que por uma consciência
nacional derivada de um processo histórico.
Do mesmo modo, esta forma artificial de criação da Federação brasileira é nos
dizeres de Valle (2014, p. 50) ‘‘uma dos principais vetores que levam a União hodiernamente
a invadir a competência dos demais entes federados, resquícios do passado centralizador’’,
todavia, verifica-se que a Constituição da República de 1988, adequou o conceito de
federalismo no intuito de dar uma maior autonomia (independência) aos entes federados
(União, Estados, Distrito Federal e a inovação dos Municípios, conforme art. 18 da
Constituição Federal de 1988).
Del Negri faz um paralelo da situação do federalismo brasileiro desde o seu
surgimento:

O Brasil assume a forma federativa com a Proclamação da República em 1889, com
uma matriz unitária e centralizadora. Apesar de receber o nome de República
Federativa do Brasil, de forma explícita não havia a época, uma genuína
organização federativa. Com efeito, o reconhecimento normativo veio com a
Constituição de 1891, a qual afirmava, em seu art. 1° que a nação brasileira era
constituída pela união indissolúvel de suas antigas províncias, em Estados Unidos
do Brasil, iniciando, desta forma, um federalismo por segregação. Entretanto, a
anomalia existiu de forma acentuada no período da Constituição de 1967/69
(federalismo assimétrico), quando senadores e prefeitos não eram totalmente eleitos
pelo povo. Além disso, percebe-se na pesquisa de Mario Lúcio Quintão Soares que o
regime militar brasileiro concentrou a maior parte de competências legislativas e
tributárias, instaurando um federalismo centrípeto e aniquilando com os três
pressupostos básicos do federalismo [...]. Foi somente com a Constituição de 1988,
de forma mais nítida, que esse modelo centrípeto (centralizador) foi quebrado por
um modelo centrífugo (descentralizador) e de três níveis (União, Estados,
Municípios). (DEL NEGRI, 2012, p. 147-148).
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Então, o enunciado do art. 1° da Constituição Federal de 1988 estabelece que o
Estado encontra-se organizado sob a forma federativa10, ao informar a sua formação pela
união indissolúvel dos Estados, Municípios e do Distrito Federal.
São características do estado federal: descentralização política (autonomia) que deve
ser fixada na própria Constituição para imputar as competências a cada ente; repartição de
competência decorrente da descentralização; Constituição escrita e rígida, para tornar o
processo de alteração da forma de Estado mais rigoroso; Indissolubilidade, para proibir
eventual intenção de um ou mais entes em retornar o poder transferido; Existência de ordens
parciais e de uma ordem global, para que todos entes federativos participem da vontade geral
(Senado no Brasil); possibilidade de auto constituição, ou capacidade de auto-organização,
para que cada ente possa estabelecer sua própria ordem jurídica, onde seus assuntos locais
possam ser tratados; e por último, o pacto federativo para estabelecer funções, direitos e
deveres dos entes federativos (artigos 145 a 162 da CRFB/88).
Ademais, verifica-se que foi adotado no Brasil o modelo de ‘‘federalismo
cooperativo’’, caracterizado pela ausência de uma separação rigorosa entre as competências
dos entes federados e do ente central, bem como pela prevalência dos poderes da União, mas
também há um ‘‘federalismo de integração’‘ em que os entes federativos se unem para
consecução das funções públicas, ou seja, há uma ‘‘atuação conjunta e coordenada de todas as
esferas de poder na provisão de serviços essenciais e no exercício de atividades necessárias ao
bem estar da população’’ (YOSHIDA, 2008, p. 32).
Por conseguinte, a Constituição Federal de 1988 prevê expressamente a repartição de
competências (legislativas, administrativas e tributárias), entre outros, nos arts. 21, 22, 23, 24,
25 e 30, mantendo-se a autonomia (capacidade de auto legislação, autogoverno, auto
organização e autoadministração) dos entes descentralizados. Silva (2014, p. 483) define
competência como a ‘‘faculdade juridicamente atribuída a uma entidade, ou a um órgão ou
agente do poder Público para emitir decisões. Competências são as diversas modalidades de
poder de que servem os órgãos ou entidades estatais para realizar suas funções’’.
Nesse sentido, repartição de competências é a divisão dos poderes (legislativos,
administrativos e tributários) e atribuições de governo aos entes federativos, determinada na
Constituição Federal.
Por sua vez, a repartição constitucional de competências dá-se entre a União (tratar
de temas de interesse nacional/geral - arts. 21 e 22, CRFB/88), os Estados (trata de assuntos
10

Observa-se que a forma federativa do estado brasileiro figura como cláusula pétrea, nos termos do art. 60, §4°,
inc. I, da CRFB/88.
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de interesse regional - art. 25, parágrafo 1º, CRFB/88), os municípios (trata das questões de
interesse local - art. 30, CRFB/88) e o Distrito Federal (são atribuídas as mesmas
competências relacionadas aos Estados e Municípios - art. 22, XVII da CRFB/88).
As competências também pode ser repartirdas da seguinte forma: competência geral
da União (artigo 21); competência legislativa privativa da União (artigo 22); competência
relativa aos poderes reservados dos Estados (artigo 25); competência concorrentes
administrativas (artigo 23); competência legislativa concorrente (artigo 24) e, competência
dos Municípios (artigo 30).
Vale registrar que o Munícipio passou a ser considerado ente da federação a partir da
Constituição Federal de 1988 (arts. 1° e 18, acrescidos dos arts. 29, 30 e 34, VII, alínea c, da
CRFB/88). Segundo Oliveira (2012, p. 44) ‘‘verifica-se uma nova feição conferida ao pacto
federativo com o fortalecimento do poder local’’, porém, há sempre que ser observado o
princípio da ‘‘predominância do interesse’’, que norteia a repartição de competência e
justifica a competência da União, dos Estados e dos Municípios respectivamente.
Também é importante destacar que o sistema de repartição de competências é
estabelecido na Constituição Federal de 1988 segundo critérios verticais e horizontais de
atribuições.
Por meio do critério de repartição vertical mais de um ente pode tratar da mesma
matéria, por vezes estabelecendo limites de atuação para cada qual (competência concorrente
própria – art. 24§§1°, 2°, 3° e 4°) ora permitindo que a competência de todos os entes seja
exercida simultaneamente. Sobre a repartição vertical, Pinto Ferreira enuncia que:

É a de dividir uma mesma matéria em diferentes níveis, entre diferentes entes
federativos diversos, sempre, porém, em níveis diferentes: a um atribui-se o
estabelecimento de normas gerais; a outro das normas particulares ou específicas.
(PINTO FERREIRA, 1990, p. 07).

Já a repartição horizontal, refere-se à atribuição de apenas um ente para tratar de
determinada matéria, enquadrando-se nas competências exclusivas e privativas (arts. 22, 23,
25§§1° e 2° e 30), que é exercida em sua integralidade com total exclusividade pelo ente
federativo, excluindo-se os demais. Para Pinto Ferreira, a repartição horizontal é:

A de separar, radicalmente, competência dos entes federativos, por meio da
atribuição de cada um deles de uma área própria, consistente em toda uma matéria
(do geral ao particular ou específico) a ele privativa por parte de outro ente.
(PINTO; FERREIRA, 1990, p. 07).
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A competência também pode ser legislativa (poder de editar leis) ou material que
estabelece mandamentos aos entes federados por meio da norma constitucional, o qual terá
que ser executados pelo ente federativo.
Portanto, estas são algumas das características do federalismo e sua repartição de
competências, entretanto, observa-se que há algumas críticas em relação ao sistema federativo
brasileiro no que diz respeito à forma descentralizada com que os entes federados tratam as
políticas públicas, não havendo em alguns casos, uma definição específica dos limites de
atuação e de responsabilidade de cada membro da federação.
Veja-se que a Constituição Federação de 1988 contém artigos que se referem
objetivamente ao direito ambiental e, ainda, com alusões ao direito urbanístico que irão
auxiliar no desenvolvimento de cidades sustentáveis. Não obstante, referidas matérias podem
coexistir e coincidir em um mesmo território ao mesmo tempo quando tratadas por diferentes
entes federativos, fazendo-se necessária a repartição de competências para resolver os
possíveis conflitos.
Por outro lado, não se deve ater apenas a repartição de competências para resolução
dos conflitos sendo imprescindível a presença de outros elementos e princípios para que seja
dada uma solução adequada, refletindo a verdadeira intenção do texto constitucional.
De qualquer forma, emergem da Constituição Federal de 1988 as competências da
União, dos Estados e Municípios no que se refere à função legislativa, bem como
administrativa em matéria urbanística cabendo-lhes uma atuação consistente no locus da
cidade, valendo destacar alguns pontos desta matéria, o qual se encontra regulada pelas
normas previstas nos arts. 21, IX, XVIII, XX e XXI; 22, IX, XI e parágrafo único; 23, III, IV,
VI, IX, XII e parágrafo único; 24, I, VI, VII e VIII e §§1°, 2°, 3° e 4°, 25, §1° e 3°; 30, I, II,
IV, V, VIII e IX; e 182, §§1°, 2°, 3° e 4°, todos da Constituição Federal de 1988.

3.5.1 Competência da União em Matéria Urbanística e Ambiental

A análise da competência da União em matéria urbanística para o desenvolvimento
de políticas urbanas, com o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais
da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, inicia-se pelo art. 21 da CRFB/88, que
dispõe:

Art. 21 Compete à União:
[...]
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IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de
desenvolvimento econômico e social;
[...]
XVIII - planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas,
especialmente as secas e as inundações;
[...]
XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação,
saneamento básico11 e transportes urbanos12;
XXI - estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional de viação 13.
(BRASIL, 1988).

Os incisos enumerados acima dispõem sobre matéria de urbanismo, pois tratam de
temas ligados a atividade urbanística, mais síntese, planejamento (inc. IX e XX e art. 174,§1°)
e ordenação do solo (XXI). Também integram a competência exclusiva da União, tendo em
vista que possui seu campo de atuação próprio.
Nota-se que que os dispositivos constantes no art. 21 da Constituição Federal de
1988, também tratam tanto da competência material da União, isto é, do poder de executar
atos político-administrativos no desenvolvimento e implementação de políticas públicas na
área urbanística, quanto da competência legislativa, consistente na capacidade de expedir
comandos normativos podendo ser ‘‘compreendida como a institucionalização das políticas
públicas’’ (TOLENTINO; THIBAU, 2015, p. 28).
Sendo assim, a elaboração de planos nacionais, a institucionalização de diretrizes
para o desenvolvimento urbano bem como o estabelecimento de princípios e diretrizes para o
sistema nacional de viação, devem ser revestidos por lei (ato normativo), e somam
eventualmente as seguintes competências dispostas no art. 22, da CRFB/88:

Art. 22 Compete privativamente à União legislar sobre:
[...]
IX - diretrizes da política nacional de transportes14;

11

A Lei n° 11.445, de 05 de janeiro de 2007, estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a
política federal de saneamento básico, indicando como um de seus princípios fundamentais, a articulação com as
políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de
proteção ambiental, de promoção da saúde e de outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da
qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante (art. 2°, VI da Lei n° 11.445/07).
12
A Lei n° 12.587, de 03 de janeiro de 2012, dispõe sobre as diretrizes da política Nacional de Mobilidade
Urbana, que tem por objetivo contribuir para o acesso universal à Cidade, o fomento e a concretização das
condições que contribuam para a efetivação dos princípios, objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento
urbano, por meio do planejamento e da gestão democrática do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana. Nesse
passo, impera observar dentre os vários princípios que fundamentam a Política Nacional de Mobilidade Urbana,
o desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e ambientais (art. 5°, II da Lei n°
12.587/12).
13
A Lei 12. 379, de 06 de janeiro de 2011, dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação – SNV, constituído pela
infraestrutura física e operacional dos vários modos de transporte de pessoas e bens, sob a área de atuação das
diversas unidades da Federação, compreendendo os subsistemas de transporte rodoviário, ferroviário, aquaviário
e aeroviário.
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[...]
XI - trânsito15 e transporte;
Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre
questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. (BRASIL, 1988).

Veja-se que o dispositivo transcrito também trata de matéria de urbanismo ao referirse sobre ordenação do solo, quando dispõe sobre a circulação (transportes) e trânsito dentro
da cidade. Tratam de competência privativa da União, pois podem ser delegadas (parágrafo
único).
Por sua vez, em se tratando de matéria referente à legislação ambiental, o art. 21 da
Constituição Federal de 1988 apresenta matérias de competência exclusiva da União que não
podem ser delegadas aos demais entes da federação.
Nesse sentido, trata-se de competência exclusiva da União direta ou indiretamente
ligadas ao meio ambiente (natural, artificial, cultural, trabalho): elaborar e executar planos
nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social (art.
21, IX); explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços e
instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em
articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidro energéticos (art. 21, XII, alínea
b); planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as
secas e as inundações (art. 21, XVIII); e explorar os serviços e instalações nucleares de
qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e
reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados(art.
21, XXIII). Já o art. 22, da CRFB/88 estabelece a competência da União em matéria
ambiental para legislar sobre: águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão
(art. 22, IV); regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial
(art. 22, X); jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia (art. 22, XII); e atividades
nucleares de qualquer natureza (art. 22, XXVI).
Observa-se ainda que em 1981 foi instituída pela União a Política Nacional do Meio
Ambiente (Lei 6.938/81) e recepcionada pelo texto constitucional no que se refere a
14

A Lei n° 10.233, de 05 de junho de 2001, dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviários e terrestre,
cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte – CONAT, a Agência Nacional de
Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e o Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes, além de ofertar outras providências.
15
A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, institui o Código de Trânsito Brasileiro e em seu art. 5° dispõe
sobre o Sistema Nacional de Trânsito que é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração,
normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores,
educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de
recursos e aplicação de penalidades.
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competência para legislar sobre norma de abrangência geral (estabelecer diretrizes e
princípios básicos que devem reger determinada matéria) em matéria ambiental.
Todas essas ações priorizam o ambiente e a equidade social, visando atingir o
cumprimento da função social da propriedade em um ambiente sadio e agradável na
construção da cidade.

3.5.2 Competência Comum dos Entes Federativos em Matéria Urbanística e Ambiental

Competência comum é aquela que todos os entes federativos detêm aptidão para o
desenvolvimento de atividades no intuito de concretizá-la. O art. 23 da CRFB/88 determina
que seja competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

Art. 23 É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios:
[...]
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e
cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;
IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros
bens de valor histórico, artístico ou cultural;
[...]
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;
IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições
habitacionais e de saneamento básico;
X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a
integração social dos setores desfavorecidos;
XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e
exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;
XII - estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito.
(BRASIL, 1988).

Como se vê, trata-se de dispositivos ligados a ordenação do solo, mais
especificamente a paisagem urbana (III, IV e VI) e áreas de interesse especial (IX), portanto,
referem-se à matéria urbanística.
Tais dispositivos cuidam de competência administrativa dos entes federativos, ou
seja, da obrigatoriedade de atuação da União, dos Estados do Distrito Federal e dos
Municípios que devem (poder-dever) praticar atos administrativos e estabelecer comandos
normativos de forma integral que busquem implementar políticas publicas destinadas a
proteção de todo patrimônio urbanístico, ao combate da poluição que adentra a cidade, a
consecução de obras públicas para habitação e saneamento básico na melhoria do espaço
urbano, e ainda a realização de atividades destinadas a educação no trânsito.
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Constata-se ainda, que todos entes devem cuidar paralelamente da promoção de
ações de prevenção e repressão no que se refere a proteção do meio ambiente, como preservar
as florestas, a fauna e a flora bem como registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de
direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios e também
de matéria de cunho social

como, combater as causas da pobreza e os fatores de

marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos, no intuito de
proporcionar cidades mais sustentáveis, economicamente, ambientalmente e socialmente para
a população.

3.5.3 Competência Concorrente dos Entes Federativos em Matéria Urbanística e Ambiental

O art. 24 da CRFB/88 prevê a competência concorrentes dos entes da federação,
versando sobre a competência legislativa, da seguinte forma:

Art. 24 Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:
I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;
[...]
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos
recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;
VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos
de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;
[...]
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a
estabelecer normas gerais.
§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a
competência suplementar dos Estados.
§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência
legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.
§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei
estadual, no que lhe for contrário. (BRASIL, 1988).

Observa-se que a União deverá instituir normas gerais que estabelecem diretrizes e
princípios básicos, e os Estados e Distrito Federal normas específicas sobre as matérias
contidas no art. 24, da Constituição federal de 1988.
Com a competência concorrente ocorre uma repartição vertical das normas, cabendo
a União e aos Estados legislar sobre as matérias do art. 24, da CRFB/88. Constata-se que as
matérias elencadas no art. 24, da CRFB/88 não podem ser legisladas pelos municípios,
porquanto, não há menção expressa sobre esta possibilidade, entretanto, tal ‘‘posicionamento
se faz afastado pela tangência das normas previstas nos parágrafos do art. 24 e no inciso II do
art. 30, todos da Constituição Federal de 1988’’ (TOLENTINO; THIBAU, 2015, p. 32).
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Sendo assim, aplica-se aos Municípios que possuem competência suplementar (art.
30, II, da CRFB/88) os mesmos pontos usados para os Estados (art. 24, §§ 2°, 3° e 4°), sendo
‘‘legitimados para legislar sobre planejamento urbano, a regulação de atividade edilícia, a
ordenação urbana, o uso e a ocupação do solo, a regulamentação de áreas de interesse
especial, bem como sobre o emprego de técnicas para intervenção urbanística’’
(TOLENTINO; THIBAU, 2015, p. 33).
Azevedo descreve a seguinte análise da competência concorrente da União e dos
Estados estabelecida no art. 24, da CRFB/88 para tratar de assuntos correlatos ao Direito à
Cidade:

Neste artigo, podem-se ressaltar incisos que tratam de assuntos correlatos ao Direito
à Cidade Sustentável, aos quais o texto constitucional atribui competência legislativa
concorrente como é o caso do inciso I, que atribui competência concorrente para
legislar sobre direito urbanístico. Também, sobre a proteção ao patrimônio histórico,
cultural, artístico, turístico e paisagístico. Bem como, sobre a responsabilidade por
dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico. Além da proteção e integração social das pessoas
portadoras de deficiência, a proteção à infância e à juventude. Cada inciso (VII,
VIII, IX, XIV e XV), a sua forma, exige da cidade adequado planejamento urbano.
(AZEVEDO, 2013, p. 50).

Ademais, verifica-se em virtude da competência de editar normas de caráter geral, a
União criou baseando-se nos arts. 182 e 183, o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/01) agregando
ao ordenamento jurídico, grandioso avanço na determinação do Direito à Cidade Sustentável.

3.5.4 Competência dos Estados em Matéria Urbanística e Ambiental

No que tange a competência determinada aos Estados, além das competências
comum e concorrente que os Estados-membros detêm, estão as competências exclusivas, de
qual os Estados tratam de interesse regional, contidas no art. 25, da Constituição Federal de
1988:

Art. 25 Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que
adotarem, observados os princípios desta Constituição.
§1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta
Constituição.
§3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por
agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento
e a execução de funções públicas de interesse comum. (BRASIL, 1988).
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Nota-se que o art. 25, da CRFB/88 estabelece autonomia aos Estados, que poderá se
organizar por meio da Constituição e leis próprias, respeitando-se as vedações contidas no
texto constitucional. Nesse sentido, Bittencourt descreve que:

Por força do principio da autonomia e da disposição constitucional de autoorganização, o Estado membro pode e deve exercer sua competência legislativa
sobre proteção, preservação, defesa e recuperação do meio ambiente natural ou
cultural, estando autorizado, inclusive, a editar norma proibitivas de determinadas
atividades ou condutas, tanto em seu território quanto nas regiões metropolitanas,
aglomerações urbanas e microrregiões, conforme artigos 18 e 25 dos parágrafos
primeiro e terceiro. (BITTENCOURT, 2009, p. 69).

Percebe-se ainda que o §3°, do art. 25 da CRFB/88 cuida da competência para
realização de planejamento urbanístico das cidades, além da competência para instituir
regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, tratando-se de competência
legislativa exclusiva em matéria de urbanismo.
No que diz respeito à competência do Estado, Leme Machado ensina:

Para atender peculiaridades próprias, os Estados poderão exercer competência
legislativa plena, desde que não exista Lei Federal sobre normas gerais (art. 24, §3°).
Essa competência chamada plena sofre dupla limitação, qualitativa e temporal: a
norma estadual não pode exorbitar da peculiaridade ou do interesse próprio do
Estado e terá que se ajustar ao disposto em norma federal ambiental superveniente.
(MACHADO, 2006, p. 106).

Assim sendo, os Estados podem organizar seu território, promovendo o
desenvolvimento regional, devendo sempre observar o contexto nacional no qual está inserido
sem interferência nos aspectos estritamente locais.

3.5.5 Competência dos Municípios em Matéria Urbanística e Ambiental

Do mesmo modo que os Estados, os Municípios detêm além das competências
comum e concorrente, seu campo de competências exclusivas, seja no âmbito da competência
legislativa (exclusiva e suplementar), ou no âmbito da competência administrativa (material),
que se encontram adstritas as matérias de ‘‘interesse local’’ cujas Leis Orgânicas definem a
abrangência e o conteúdo.
A matéria a ser tratada pelos municípios como de ‘‘interesse local’’ tem causado
algumas discussões doutrinárias sobre sua esfera de atuação, todavia, tem prevalecido o
entendimento que ‘‘interesse local’’, deve se relacionar com a preponderância de interesses e
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não apenas com o interesse do município, onde há a possibilidade de complementar norma
federal ou estadual já existente nas matérias que estão sendo discutidas, como exemplo, as
matérias urbanísticas e ambientais. A jurisprudência abaixo, revela a notícia de
posicionamento restritivo à legislação ambiental expedida pelo ente local:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n° 3.812/13, art 3°, I do
município de Americana. Dispositivo que proíbe a queima da palha de cana de
açúcar no território municipal. Competência concorrente para legislar sobre o meio
ambiente conferida apenas à União, aos Estados e Distrito Federal. Municípios que
podem somente atuar na defesa ambiental, não lhes sendo dado legislar. Ofensa aos
artigos 23, parágrafo único, 192 e §1°, 193, XX e XXI da Constituição Estadual.
Procedência da ação. (ADIn nº 125.132-0/4-00. São Paulo. Relator: Côrrea Vianna.
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. DJ: 03/05/2006).

Nesta esteira, é proibido à norma local opor-se ao conteúdo da norma federal ou
estadual, sendo-lhe permitido, apenas, completar as lacunas para atender a características
próprias de seu território É o que se extrai, do art. 30, da Constituição Federal de 1988:

Art. 30 Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
[...]
IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os
serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem
caráter essencial;
[...]
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante
planejamento e controle do uso, do parcelamento16 e da ocupação do solo urbano;
IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a
legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. (BRASIL, 1988).

Observa-se um papel de destaque dos munícipios na normatização da matéria de
urbanismo, pois os dispositivos contidos nos incisos I e II do art. 30 da CRFB/88 se aplicam a
todas as situações que os Municípios possam legislar, incluindo a seara urbanística.
Do mesmo modo, os inciso IV, V e VII do art. 30 da CRFB/88, também tratam da
matéria de urbanismo, tendo em vista que atribuem competência constitucional aos
Municípios para planejamento urbanístico (IV), ordenação do solo (VIII) e da paisagem
urbana (IX)’’ (DOMINGUES, 2011, p. 84).
Em relação à competência municipal em matéria de urbanismo, Silva aduz que:

16

A Lei n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos.
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Em verdade as normas urbanísticas municipais são as mais características, porque é
nos Municípios que se manifesta a atividade urbanística na sua forma mais concreta
e dinâmica. Por isso, as competências da União e dos Estados e dos Estados
esbarram na competência própria que a Constituição reservou aos Municípios,
embora estes tenham, por outro lado, que conformar sua atuação urbanística aos
ditames, diretrizes e objetivos gerais do desenvolvimento urbano estabelecidos pela
União e às regras genéricas de coordenação expedidas pelo Estado. (SILVA, 2010,
p. 63).

A Constituição Federal de 1988 concede ampla atuação ao Município para tratar da
matéria de urbanismo, chegando-se a atribuir de modo inequívoco, a competência para cuidar
da política urbana, conforme a prescrição contida no art. 182:

Art. 182 A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus
habitantes.
§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com
mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento
e de expansão urbana.
§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências
fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.
§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa
indenização em dinheiro.
§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área
incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo
urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado
aproveitamento,
sob pena, sucessivamente, de:
I - parcelamento ou edificação compulsórios;
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;
III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão
previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos,
em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os
juros legais.

O dispositivo acima transcrito concede competência para os Municípios tratarem da
política de desenvolvimento urbano e cumprirem com o objetivo de promoção do adequado
desenvolvimento das funções sociais da Cidade, entretanto, para que isso ocorra, faz-se
necessária a presença de lei ou ato normativo, ou seja, é imprescindível que os entes
federativos atendam as diretrizes e princípios estabelecidos entre outras, na Lei n°
10.257/200117, conhecida como Estatuto da Cidade.
De acordo com Sant’ana (2006, p. 62), ‘‘o espaço urbano ordenado e socializado é
primordial para a busca de qualidade de vida, bem como para a conquista do desenvolvimento
da função social da propriedade’’.

17

A Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001, nomeada de Estatuto da Cidade, regulamenta os arts. 182 e 183 da
Constituição Federal, e estabelece as diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências.
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Neste encalço, é que de acordo com o art. 2°, inc. I, da Lei n° 10.257/2001, a
execução da política urbana deverá ocorrer mediante adoção do Direito à Cidade Sustentável,
assim entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à
infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as
presentes e futuras gerações.
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4 O CONTEXTO URBANO E OS IMPACTOS AMBIENTAIS

Desde o seu surgimento, as cidades estão em constante processo de mudanças
(crescimento demográfico, aumento da produtividade do trabalho, expansão territorial),
entretanto, a partir da metade do séc. XVIII despontou no cenário europeu um grande
progresso técnico e científico denominado "Revolução Industrial", o qual foi responsável pela
profunda modificação e evolução sofrida pelas cidades em tempos modernos.
Na época, a riqueza advinha da agricultura e do comércio em crescimento, mas as
indústrias passaram a ocupar o cenário urbano proporcionando consideráveis mudanças nos
diversos seguimentos da sociedade, e isso passou a ser atrativo para os camponeses, marcando
a transição da sociedade predominantemente rural para a sociedade industrializada.
De acordo com Lefebvre ([1968] 2008, p. 11) ‘‘as origens da urbanização
encontram-se no processo de industrialização. Processo esse que a mais de um século tornouse o motor das transformações na sociedade’’. Em virtude disso, Smolarek Dias faz um breve
paralelo da situação constatada durante o período da Revolução Industrial:

Enquanto no início do séc. XIX todas as nações ocupam 80% de sua população no
setor primário (agricultura), 8% no secundário (indústria) e 12% no terciário
(serviços), assiste-se nos países industrializados a uma verdadeira fundição do
primário em benefício do secundário e do terciário. Posteriormente, em função de
um novo progresso da produtividade na indústria, o secundário diminui por sua vez
em benefício do terciário, que é o grande beneficiário do desenvolvimento
econômico. Assim, nos países desenvolvidos, um número restrito de agricultores (5
a 10%) é suficiente para alimentar o conjunto de habitantes. Ora, eles são 80% dois
séculos antes. Isso significa que todos os excedentes, que exploram as terras menos
rentáveis, são obrigados a partir. O êxodo rural transforma-os, mesmo a contragosto,
em citadinos. O despovoamento do campo acarreta o aumento da população nas
cidades. (SMOLAREK DIAS, 2012, p. 02).

Assim, com a aglomeração das indústrias próximas aos centros comerciais e a
consequente substituição da agricultura familiar, houve uma elevada concentração da
população em aglomerações a serviço das grandes indústrias nas cidades dando-se início a um
desarrazoado processo de urbanização, gerando vários problemas, dentre eles, a falta de
habitação e de saneamento básico’’.
Lefebvre ([1968] 2008, p. 16), aponta que “há um duplo processo: industrialização e
urbanização, crescimento e desenvolvimento, produção econômica e vida social”. Esse
processo com dois aspectos se deu de forma muito rápida, principalmente nos países em
desenvolvimento, em que a industrialização se instalou atraindo um grande número de
pessoas para as cidades, na expectativa de alcançarem boas condições de vida.
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Veja-se que ‘‘em 1900, 13% da população mundial eram urbanas, e na atualidade
50% da população mundial é urbana, ocupando apenas 2,8% do território do globo’’ (TUCCI,
2008, p. 97). De acordo com os resultados do Relatório do Departamento de Assuntos
Econômicos e Sociais das Nações Unidas referente à perspectiva da População Mundial para
os anos de 2015, 2030, 2050 e 2100:

A população mundial atingiu 7,3 bilhões em meados de 2015 (tab. 1), o que implica
que o mundo tenha adicionado cerca de um bilhão de pessoas no espaço dos últimos
doze anos. 60% da população mundial vive na Ásia (4,4 bilhões), 16% na África
(1,2 bilhões), 10% na Europa (738 milhões), 9% na América Latina e no Caribe
(634 milhões), e o restante de 5% no Norte da América (358 milhões) e Oceania (39
milhões). A China (1,4 bilhões) e a Índia (1,3 bilhão) são os dois maiores países do
mundo, ambos com mais de 1 bilhão de pessoas, que representa 19% e 18% da
população do mundo, respectivamente 18 (UNITED NATIONS, 2015, p. 01, tradução
nossa).

Tabela 1 - População do mundo em 2015, 2030, 2050 e 2100.
Área

População (milhões)
2015

2030

2050

2100

Mundo

7 349

8 501

9 725

11 213

África

1 186

1 679

2 478

4 387

Ásia

4 393

4 923

5 267

4 889

Europa

738

734

707

646

América Latina e Caribe

634

721

784

721

América do Norte e

358

396

433

500

Oceania

39

47

57

71

Fonte: United Nations. World Population Prospects: The 2015 Revision. Department
of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). New York: 2015.
Do mesmo modo, houve uma maior interferência do ser humano na natureza que
diferentemente com o que ocorria com a caça e a agricultura que se dava em pequena escala,
passou a extrair carvão mineral e minério de ferro, construir máquinas bem como fabricar aço,
18

United Nations. Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). World Population
Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables. New York: 2015. Disponível em:
<http://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/Key_Findings_WPP_2015.pdf>. Texto original: ‘‘According to
the results of the 2015 Revision, the world population reached 7.3 billion as of mid- 2015 (table 1), implying that
the world has added approximately one billion people in the span of the last twelve years. Sixty per cent of the
global population lives in Asia (4.4 billion), 16 per cent in Africa (1.2 billion), 10 per cent in Europe (738
million), 9 per cent in Latin America and the Caribbean (634 million), and the remaining 5 per cent in Northern
America (358 million) and Oceania (39 million). China (1.4 billion) and India (1.3 billion) remain the two
largest countries of the world, both with more than 1 billion people, representing 19 and 18 per cent of the
world’s population, respectively’’.
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tecidos, alimentos e outros produtos em grande quantidade, marcando o desenvolvimento da
sociedade no campo industrial e tecnológico, mas por outro lado, causando grandes
impactos19 negativos aos ecossistemas pela excessiva exploração sobre os recursos naturais.
Para Araújo (2013a, p. 02), ‘‘a busca pelo desenvolvimento fez com que os homens
alterassem significativamente o meio ambiente. Esses, objetivando satisfazer suas
necessidades, transformaram em predatória à antiga relação estabelecida com o meio
ambiente’’. Ao refletir sobre o impacto do ser humano na natureza, Drew assevera que:

Como é evidente, o homem já modificou quase todos os aspectos do seu habitat. O
grau da modificação é em parte determinado pela percebida necessidade de mudar e,
em parte, pela sensibilidade ou grau de resiliência da faceta particular do ambiente.
Até o surto industrial e tecnológico do século XIX, a mutação do habitat era
largamente produto ou subproduto das atividades agrícolas, de forma que a água, o
solo e a vegetação eram mais afetados. Hoje em dia, a ação dos sistemas
atmosféricos e o oceânico também está sendo afetada pelo homem, ao mesmo tempo
que se intensificaram muito a extensão e a profundidade das mudanças impostas ao
ambiente hidrológico e ao biológico. A estreita interligação dos componentes do
mundo natural, [...] torna possível, pela primeira vez, mudanças incontroláveis à
escala planetária, desencadeadas pelo homem. (DREW, 2005, p. 193).

Neste contexto, o ser humano figura como desestabilizador do meio ambiente, pois
ao se instalar em qualquer local do planeta, irá impor modificações ao meio natural.
Observa-se que o processo de surgimento, desenvolvimento e crescimento de uma de
uma cidade envolve necessariamente a presença do ser humano, o qual procura habitar
próximo aos recursos hídricos, ao comércio e a indústria no intuito de alcançar consideráveis
melhorias para o seu bem-estar, entretanto, em muitas das vezes há um acelerado crescimento
populacional e a busca por recursos bem como a necessidade de construções para moradias
acabam por causar grandes desiquilíbrios ambientais.
Assim, à medida que a cidade se urbaniza, em geral, ocorre os seguintes impactos:

I) Aumento das vazões máximas em várias vezes e da sua frequência em virtude do
aumento da capacidade de escoamento através de condutos e canais e
impermeabilização das superfícies; II) Aumento da produção de sedimentos pela
falta de proteção das superfícies e pela produção de resíduos sólidos (lixo); III) A
deterioração da qualidade da água superficial e subterrânea, em razão de lavagem
das ruas, transporte de material sólido e de ligações clandestinas de esgoto cloacal e
pluvial; IV) Por causa da forma desorganizada como a infraestrutura urbana é
implantada, tais como: (a) pontes e taludes de estradas que obstruem o escoamento;
(b) redução de seção do escoamento por aterros de pontes e para construções em
geral; (c) deposição e obstrução de rios, canais e condutos por lixos e sedimentos;
19

Entende-se por impacto ambiental, ‘‘qualquer consequência, adversa ou benéfica, que resulte ou que possa
resultar da interação dos aspectos ambientais ou elementos de processos, operações, serviços e produtos de uma
organização com o meio, sobre os quais ela tenha capacidade de exercer controle direto ou tenha capacidade de
influenciar. (REIS et al., 2005, p. 126).

87

(d) projetos e obras de drenagem inadequadas, com diâmetros que diminuem a
jusante, drenagem sem esgotamento, entre outros. (TUCCI, 2008, p. 106).

Desta forma, nota-se que o processo evolutivo das cidades trouxe consequências
negativas para o meio ambiente e embora seja algo essencial para o avanço da sociedade na
qual o ser humano está inserido, o processo de desenvolvimento urbano, não deve ocorrer da
forma descontrolada e predatória como foi e, atualmente, tem sido realizado em muitas
cidades brasileiras.
Nesse ponto, o processo de industrialização e urbanização das cidades, proporciona
consequências ao meio ambiente, que podem ser positivas ou negativas., porém,
hodiernammente identifica-se cada vez mais estragos ocasionados pela ação antrópica no
planeta.
Como consequências positivas, pode-se apontar o transporte, a moradia, a segurança,
o lazer, a cultura, o comércio, o entretenimento dentre outros, que proporcionam conforto e
bem-estar a população nos industrializados centros urbanos.
E como consequências negativas, assinale-se que o meio urbano tem apresentado,
um intenso, desordenado e acelerado crescimento, o qual tem ocasionado um desequilíbrio
ambiental, principalmente para os países em desenvolvimento, em que há o esgotamento de
recursos e a poluição das águas, do ar e dos solos, fazendo-se necessária a criação de
mecanismos de ordenação capazes de coibir a forma exploratória e desenfreada com que o ser
humano vem tratando o ambiente em que vive.
Neste ínterim, passa-se a analisar alguns reflexos negativos específicos que o
processo de urbanização vem causando ao meio natural.

4.1 A Urbanização e a Geração de Resíduos de Sólidos

Os centros urbanos são locais em que se evidenciam boas oportunidades de trabalho,
moradia, saúde, estudo e lazer chegando-se a aumentar a expectativa de longevidade de vida
os quais são necessários para o ser humano em sua busca constante pelo progresso e o seu
bem-estar. Esses fatores contribuem para o aumento da concentração demográfica nas cidades
e, consequentemente, resultam na premente necessidade de expansão do território, aumento
da produção de alimentos, excessiva exploração dos recursos da natureza e construção de
moradias e edifícios.
Lombard (1985) citado por Gomes e Soares (2004, p. 22) descreve que ‘‘a crescente
urbanização da humanidade é motivo de preocupação para os profissionais e segmentos
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relacionados à proteção do meio ambiente’’. Nota-se que o avanço das cidades apresenta a
cada dia um elevado crescimento populacional, e na maior parte das vezes, não há o devido
planejamento urbano entendido na oportunidade como um processo de desenvolvimento de
processos urbanos que buscam melhorar e revitalizar uma melhor qualidade de vida aos seus
habitantes, e a falta desse planejamento contribui para uma maior degradação do espaço
urbano.
No Brasil, o processo de urbanização foi bastante significativo, pois a população
‘‘cresceu de 90 para 190 milhões desde 1970 e a população urbana passou de 55 para 83 %.
Isto significa que 158 milhões de pessoas vivem nas cidades, ocupando 0,25 % do território
brasileiro’’ (TUCCI, 2010, p. 114).
Um grande problema que ocorre com o aumento descontrolado da população nos
centros urbanos relaciona-se com a exploração dos recursos naturais. Deste problema, decorre
um impacto negativo de grande proporção causado ao meio natural: trata-se da crescente
geração de resíduos sólidos. Sobre esses problemas, Aieta descreve que:

A questão da degradação ambiental e suas implicações com a problemática da
produção desenfreada de resíduos estão intimamente vinculadas à ‘‘cultura do
consumo’’, pois as sociedades estão profundamente dependentes de um modo de
vida onde o ‘‘ter’’ é muito mais importante do que o ‘‘ser’’, pois as pessoas passam
a ser avaliadas pelos objetos que possuem tais como: o celular novo, o automóvel
mais bonito e sofisticado, a roupa de grife e nada satisfaz. Por mais que temos e
consumimos, mais queremos. (AIETA, 2014, p. 314).

Atualmente, a excessiva geração de resíduos sólidos nos centros urbanos revela a
triste realidade do que é desordenadamente descartado pela população e causa impactos tanto
de ‘‘ordem social (acúmulo em vias públicas, disposição final inadequada, surgimento de uma
população “catadora”, dentre outros) quanto de ordem ambiental (poluição visual,
proliferação de macro e micro vetores, poluição do solo, do ar, dos lençóis freáticos, etc)’’
(PEREIRA, 2012, p. 91). Além, os resíduos podem gerar problemas de ordem estética e de
saúde pública. Silva alerta sobre as formas de degradação provocadas pelos resíduos:

Os resíduos, dejetos, rejeitos, mesmo os não perigosos, quando atirados ao solo ou
lançados no subsolo sem as cautelas recomendadas pelas normas de proteção do
ambiente, prejudicam a qualidade deste, a qualidade das águas, por sua penetração
nos lençóis freáticos em consequência especialmente das chuvas que arrastam
consigo para o interior da terra os elementos daninhos desses rejeitos. (SILVA,
2013, p. 104).
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Veja-se que os resíduos geram custos cada vez mais elevados, para o Poder Público e
para os cidadãos, pois algumas capitais do Brasil, já necessitam enviar resíduos para
Municípios pertencentes a região metropolitana, fazendo com que as despesas com
combustível e infra-estrutura sejam aumentanda, e consequentemente serão descontadas nos
cidadãos com o aumento de tributos.
A Construção Civil é outra responsável pela geração de resíduos provocados pelo
desenvolvimento urbano.
No Brasil, estima-se que ‘‘os Resíduos da Construção Civil - RCC possam
representar de 50 a 70% da massa total dos Resíduos Sólidos Urbanos – RSU, o que
alcançaria uma geração de cerca de 100 a 140 mil toneladas por dia’’ (BRASIL, 2005).
Em Belo Horizonte/MG, a estimativa é que seja da ordem de 40%, quase duas mil
toneladas/dia, sem considerar os RCC que são depositados em aterros de inertes, sobre os
quais não há disponibilidade de dados (MORAES, 2012, p. 118). Por sua vez, Pinto (1999, p.
147) acrescenta que ‘’existem 4 áreas para entrega voluntária de resíduos sólidos em Belo
Horizonte, denominadas Unidades de Recebimento. Duas delas foram implantadas em 1995 e
duas outras em 1999, provocando todas, pela sua presença, grande impacto nas condições
ambientais de entorno’’.
Fundamental para o desenvolvimento urbano, a Construção Civil é gerida pela ação
humana na constituição de suas moradias, prédios comerciais, ruas e viadutos dentre outros,
refletindo significativamente no meio ambiente. Segundo Nacur e Junqueira:

No Brasil, até 2002 não existia um marco legal específico para a gestão e
gerenciamento dos resíduos da construção civil, até porque mesmo para os resíduos
de maneira geral o marco legal permaneceu em discussão no Congresso Nacional
por duas décadas, sendo apensada uma centena de projetos de lei que resultaram em
vários substitutivos até a promulgação da Lei nº 12.305 da Política Nacional de
Resíduos20. Assim, na maioria das cidades brasileiras as atividades de geração,
transporte e disposição de RCC decorrentes do expressivo fluxo de resíduos e dos
agentes envolvidos, de pequenos ou grandes geradores a pequenos ou grandes
coletores, foram desenvolvidas sem nenhuma regulamentação, gerando muitos
impactos ambientais negativos. (NACUR; JUNQUEIRA, 2014, p. 224).

Dentre os vários problemas ambientais causados pelos resíduos da Construção Civil,
o principal deles é a disposição irregular. Tal comportamento ‘‘vem favorecendo a criação de

20

A Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Dentre os
princípios assinalados no art. 6o da Lei nº 12.305/10 estão: [...] III - a visão sistêmica, na gestão dos resíduos
sólidos, que considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública; IV - o
desenvolvimento sustentável.
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pontos de lixo, onerando a administração pública municipal com o gasto do dinheiro público
na remoção e disposição de “lixos” acumulados’’ (AZEVEDO et al., 2006, p. 66).
Nesse passo, é necessário identificar as áreas onde são depositados os resíduos da
Construção Civil, que devem observar todos os requisitos para a proteção ambiental e à saúde
humana tendo em vista que contribuem para a geração de mau cheiro, a proliferação de
doenças, as inundações, o deslizamento e a proliferação de insetos e animais nocivos.
Do mesmo modo é necessário que as empresas da construção civil, concentrem
investimentos em empreendimentos e práticas sustentáveis de forma que os recursos naturais
do local possam ser aproveitados o máximo possível, como o emprego da incidência da luz
solar no ambiente direcionando-a de forma que o locais sejam iluminados, podendo ainda
aproveitar para o aquecimento de água. Outras práticas como chuveiro à gás, proveitamento
da água da chuva em irrigação, lavagem dos pisos da casas e descarga são fundamentais para
garantia de um ambiente sadio.
Um outro importante elemento é o cidadão que no momento da aquisição de imóveis
deve-se se exigir empreendimentos ecologicamente corretos e se preocupar com os aspectos
sustentáveis, inclusive, porque tal fato poderá reduzir sua conta de água ou luz.
Para que ocorra o desenvolvimento sustentável na construção civil, são necessárias
várias medidas. Dessa forma, o planejamento sustentável deve iniciar na fase do projeto, na
observancia da lei e conforme elucidam Carvalho e Kleinrath (2013, p. 86), devem
‘‘considerar o impacto que tal empreendimento causará nas esferas ambienta, economica e
social evitando-se desperdícios e priorizando a utilização de materiais que agridam menos o
meio ambiente e o bem-estar dos futuros moradores, além de evitar desperdício’’.
Caso tais medidas não sejam realizadas, o ser humano estará fadado a conviver em
um ambiente degradado em que o crescimento urbano ocorrido de forma desarrazoada e mal
conduzida pode proporcionar ainda, dependendo das circunstâncias, o comprometimento dos
recursos hídricos, conforme se verá adiante.

4.2 A Urbanização e os Impactos nos Recursos Hídricos
A água é um bem natural imprescindível para a existência humana, entretanto, a
urbanização e o consequente crescimento populacional, são capazes de causar inúmeros
impactos ambientais alterando consideravelmente a produção de água de uma bacia
hidrográfica (fig. 5). De acordo com Tucci (1997, p. 07), o Brasil ‘‘apresentou, nas últimas
décadas, um crescimento significativo da população urbana, em que os efeitos desse processo
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fazem-se sentir sobre todo o aparelhamento urbano relativo a recursos hídricos: abastecimento
de água, transporte e tratamento de esgotos cloacal e pluvial’’.

Figura 5 - Efeitos da urbanização no ciclo hidrológico.

Fonte: UFMG, 2008 apud VARGAS; WERNECK; FERREIRA, 2008, p. 107.

Os espaços urbanos têm sido bastante prejudicados com o acréscimo desordenado da
população, fato que está diretamente relacionado com o desequilíbrio ambiental.
É evidente que o impacto surgido na produção da água de uma bacia hidrográfica é
agravado pelo aumento da população, que cresce sem qualquer controle e sem o devido
planejamento das áreas que são habitadas as margens dos cursos d’água urbanos, fazendo com
que haja uma degradação dos recursos hídricos (acelerado processo de erosão do solo e
assoreamento), e, por conseguinte uma queda na qualidade de vida dos habitantes.
Logo, urge a necessidade de aplicação de medidas que visem combater a degradação
ambiental causada pelo processo de urbanização, para que se possa melhorar a qualidade de
vida dentro das aglomerações urbanas.
Para Braga, a urbanização engendra diversos problemas ambientais, asseverando-se
que:

No limiar do século XXI, a questão urbana confunde-se com a questão ambiental.
[...] As características da urbanização brasileira fazem com que esse processo seja,
não só, um fator gerador de problemas ambientais, mas, um problema ambiental em
si. A urbanização modifica todos os elementos da paisagem: o solo, o relevo, a
vegetação, a fauna, a hidrografia, o ar e, até mesmo, o clima. Desse modo, a
urbanização cria, não só novas paisagens, mas novos ecossistemas. (BRAGA, 2003,
p. 114).
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Observa-se que a urbanização não somente modifica a paisagem como também toda
a dinâmica hidrológica de uma bacia hidrográfica, causando alterações significativas no meio
ambiente e vários outros problemas relacionados com a infraestrutura de água no ambiente
urbano, como: a) falta de tratamento de esgoto; b) degradação ambiental dos mananciais; c)
contaminação das fontes de abastecimento (rios e águas subterrâneas) pelo desenvolvimento
urbano e despejo de efluentes sem tratamento nos rios que escoam para estas fontes; d)
aumento de áreas impermeáveis, produzindo aumento das cheias e diminuição da infiltração
para os aquíferos; e) geração de enchentes urbanas pela extensiva ocupação do espaço; f)
contaminação dos rios provenientes da água pluvial urbana e da agricultura; e g) insuficiência
de coleta e disposição do lixo urbano.
A figura abaixo ilustra os efeitos da urbanização, sobretudo, em relação ao aumento
da densidade populacional sobre a qualidade das águas.

Figura 6 - Ilustração dos efeitos da urbanização na qualidade das águas.

Fonte: VARGAS, 1999, p. 109.

Veja-se que são vários os problemas constatados em virtude do desenvolvimento
urbano sem controle fazendo com que as águas urbanas estejam numa espécie de ciclo de
contaminação, passíveis de levar riscos à saúde e a economia da população.
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Tucci enumera os principais riscos para população:

Saúde da população: alguns dos riscos são: (a) falta de tratamento de efluente e
serviços de coleta e a disposição de resíduos sólidos produz uma fonte de
contaminação interna na cidade que ajuda a propagar doenças ou epidemias; (b)
contaminação das fontes de água como reservatórios por nutrientes, permitindo o
desenvolvimento de algas e a toxidade no abastecimento; e (c) doenças que se
propagam por falta de higiene e por meio da água, como dengue, leptospirose,
diarreia, hepatite e cólera, entre outras. (TUCCI, 2010, p. 118).

Nesse passo, a gestão dos recursos hídricos tem se sido um grande desafio para o
Poder Público, tendo em vista que as cidades estão crescendo e os impactos ambientais estão
aumentando na mesma proporção, e isso faz com que a recuperação das áreas degradadas seja
lenta e onerosa para os cofres públicos.
Ademais, a população deve se conscientizar e respeitar o meio natural e seus
componentes, pois, além de habitá-lo, é dependente dele para várias utilidades em sua
sobrevivência. A respeito da utilidade da água, Morais e Silva (2012, p. 41) enfatizam que ‘‘a
água é útil para a atividade recreativa, a dessedentação dos seres vivos e para a preservação
do equilíbrio ecológico’’.
No mesmo sentido, Silva (2013, p. 132) preleciona que água é um ‘‘bem livre para
ser consumida por qualquer individuo e animal. Pode ser utilizada na agricultura como
também na indústria, no entanto, a utilização da água não é livre para ser conspurcada a sua
qualidade essencial, a sua pureza, indispensável ao consumo’’.
Mesmo sendo de suma importância para espécie humana, tanto as águas superficiais
quanto as águas subterrâneas têm sido paulatinamente contaminadas pelas atividades
antrópicas que sem quaisquer ponderações, agem impulsivamente no atendimento de
necessidades supérfluas e alteram indiscriminadamente suas propriedades, ocorrendo
prejuízos à saúde, à segurança e ao bem estar de todos
Além de contaminar e causar prejuízos aos recursos hídricos, às atividades humanas
também são responsáveis por causar danos a outros componentes naturais e a seu próprio uso.
Despax (1968, p. 10) citado por Silva (2013, p. 135) afirma que ‘‘o simples uso da
água é por si mesmo, causa de poluição’’. Como exemplo, verifica-se o caso da doméstica,
que utiliza detergente para lavar as louças. Assim, a água juntamente com o detergente
transita pelas redes de evacuação e alcança os rios, produzindo no curso desses rios uma
espuma altamente poluente.
Mais um exemplo que pode ser apontado é o caso da Usina que utiliza a água para
refrigeração de seus maquinários. ‘‘Essa água aquecida (pois há uma transferência de calor
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das máquinas para a água), após ser descarregada no curso dos rios, altera o equilíbrio natural
dos mesmos’’ (DESPAX, 1968, p.10 apud SILVA, 2013, p. 136).
Em outro ponto, Bollmann e Marques (2006, p. 343), descrevem que as pesquisas
têm demonstrado que ‘‘a urbanização, através do lançamento dos esgotos não tratados ou
parcialmente tratados, bem como dos despejos industriais nos corpos de água, vem trazendo
consequências desastrosas para os corpos d’água’’, contribuindo dessa forma, para a elevação
da contaminação dos corpos hídricos.
Então, a partir do momento que a matéria orgânica resultante dos esgotos sanitários
entra em contato com os corpos d’água ocorre a contaminação da água e isso contribui para
gerar o fenômeno denominado ‘‘oxidação’’.
A ‘‘proliferação de bactérias geradas interferirá na demanda bioquímica de oxigênio
– DBO, pois tais bactérias possuem a propriedade de consumir o oxigênio existente na água e,
isso, provoca a morte da população aquática’’ (CARVALHO, 1975, p. 122-123 apud SILVA,
2013, p. 136). Não obstante, observa-se que o acesso ao abastecimento de água e esgotamento
sanitário está entre as metas a serem cumpridas até o ano de 2015 assumidas nos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio21 (ODM) no ano 2000 por representantes de diversos países,
inclusive o Brasil, os quais são resumidos nas tabelas abaixo.

Tabela 2 - Proporção da população com acesso a abastecimento de água adequado
no Brasil por situação do domicílio em 1991, 2000, 2010 e meta até 2015 (%).
Abastecimento de Água (Rede Geral)
Serviço/Situação 1991

2000

2010

Meta até 2015

Brasil

68,04

75,83

81,48

84,02

Urbano

86,97

89,12

91,38

93,49

Rural

9,32

17,8

27,79

54,66

Fonte: IBGE, Censos 1991, 2000, 2010.
Tabela 3 - Proporção da população com acesso a esgotamento sanitário adequado no
Brasil por situação do domicílio em 1991, 2000, 2010 e meta até 2015 (%).

21

As metas do milênio foram estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2000, com o apoio
de 191 nações, e ficaram conhecidas como Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM).
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Esgotamento Sanitário (Rede Geral ou Fossa Séptica)
1991
Brasil

Rede

Fossa

2000
Total

Geral

Rede

Fossa

2010
Total

Geral

32,18

16,81

Urbano

41,98

19,97

Rural

1,84

7

Meta

Rede

2015

Fossa

Total

Geral

44,38

14,78

59,16

52,82

11,72

64,54

74,5

61,95

53,83

16,16

69,99

62,02

11,48

73,5

80,98

8,84

3,07

8,71

11,78

2,94

12,99

15,93

54,42

48,99

Fonte: IBGE, Censos 1991, 2000, 2010.
De acordo com dados do IBGE22, relativo aos Censos 1991, 2000 e 2010
(indicadores proporção da população com acesso a uma fonte de água tratada e melhores
condições de esgotamento sanitário), o Brasil tende a alcançar sua meta relativa ao acesso a
abastecimento de água adequado neste ano de 2015, porém, o acesso ao esgotamento sanitário
adequado está longe de ser alcançado.
Um ranking do saneamento realizado pelo Instituto Trata Brasil23 com base nos
resultados obtidos através do SNIS 2013 (Sistema Nacional de Informações sobre
Saneamento), relata que 82,5% dos brasileiros são atendidos com abastecimento de água
tratada, 48,6% da população têm acesso à coleta de esgoto e apenas 39% dos esgotos do país
são tratados. Isso demonstra a precariedade no acesso ao tratamento de esgotos no país, o qual
tende a aumentar o número de impactos negativos sobre os recursos hídricos em virtude da
utilização inadequada da água pela população.
Bollmann e Marques (2006, p. 343), ao discorrer sobre a influência da densidade
populacional nos rios urbanos situados em áreas com baixa cobertura sanitária, explicam que
‘‘a origem dessa poluição (em corpos hídricos) é diversificada, podendo estar no desgaste das
vias públicas pelo tráfego veicular, nos resíduos orgânicos de pássaros e animais domésticos,
nas atividades de construção civil, nos resíduos de combustíveis e poluentes atmosféricos’’.
Para entender sobre como o tráfego veicular, as atividades de construção, os resíduos
de combustíveis, óleos e graxas automotivas e outros fatores contribuem para a poluição dos
recursos hídricos, Morais e Silva (2012, p. 47), descrevem que ‘‘as águas provenientes da
22

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico, 1991, 2000, 2010. Disponível
em: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 27 set. 2015.
23
BRASIL. Instituto Trata Brasil. Disponível em: <http://www.tratabrasil.org.br/saneamento-no-brasil>. Acesso
em: 27 set. 2015.
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chuva, em virtude da impermeabilização excessiva dos centros urbanos, escorrem pelas ruas
transportando as impurezas até alcançar os corpos hídricos superficiais, ocasionando o
comprometimento da qualidade da água’’.
Fujimoto observa que:

Os arruamentos, mesmo respeitando a topografia, acabam cortando e direcionando
os fluxos hídricos, gerando padrões de drenagem não existentes. As ruas
transformam-se em verdadeiros leitos pluviais durante os eventos chuvosos,
canalizando e direcionando os fluxos para setores que anteriormente possuíam um
sistema de drenagem diferente. (FUJIMOTO, 2005, p. 78).

Em relação à impermeabilização, verifica-se que a mesma “modifica o fluxo da água,
tanto na superfície como em profundidade. As superfícies impermeabilizadas não permitem a
infiltração da água no solo, assim como a circulação de ar e água” (FUJIMOTO, 2005, p. 78).
No mesmo sentido, Bollmann e Marques (2006, p. 343) esclarecem que a
‘‘impermeabilização do solo causada pelo processo de urbanização (asfalto, construções, e
etc), impede que a água penetre no solo e favorece o deslocamento até o seu deságue nos
rios’’. Com isso, os resíduos de natureza orgânica são levados pelas correntezas aos
mananciais, e isso aumenta significativamente a carga de poluentes colaborando para o
aumento de passivos ambientais o impacto sofrido pelos recursos hídricos.

4.2.1 A Urbanização e os Impactos nos Recursos Hídricos Subterrâneos
O processo de urbanização também desperta outro problema ambiental relacionado
com a possibilidade de contaminação do abastecimento subterrâneo de água, pois altera o
ciclo das águas subterrâneas através da impermeabilização do solo, impedindo a recarga
natural dos aquíferos.
Ademais, as águas subterrâneas também são prejudicadas pela disposição incorreta
de resíduos sólidos industriais e domésticos e vazamentos sucedidos em redes de esgoto e
postos de combustíveis, tendo em vista que vêm sendo progressivamente exploradas para o
abastecimento de cidades, assim como para a indústria, irrigação e turismo.
Hirata, Zoby e Oliveira fazem várias observações sobre a importância das águas
subterrâneas para população:

As águas subterrâneas são fundamentais para o desenvolvimento humano. No
Brasil, elas desempenham importante papel no abastecimento público e privado,
suprindo as mais variadas necessidades de água em diversas cidades e comunidades,
bem como em sistemas autônomos residenciais, indústrias, serviços, irrigação
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agrícola e lazer. Menos reconhecido, mas igualmente importante, é seu papel
ecológico, fundamental para manutenção da flora, fauna e fins estéticos ou
paisagísticos em corpos d’água superficiais, pois a perenização da maior parte dos
rios, lagos e pântanos é feita pela descarga de aquíferos, através dos fluxos de base.
Esse mesmo fluxo de base também é importante para auxiliar na diluição de esgotos
e evitar o assoreamento dos rios pelo acúmulo de sedimentos e lixos nas cidades
devido à sua perda de capacidade de arrasto. (HIRATA, ZOBY; OLIVEIRA, 2010,
p. 150).

Chamados de aquíferos, as água subterrâneas, representam uma fonte alternativa de
água potável a ser explorada pelo ser humano, sendo responsáveis pelo suprimento de mais de
‘‘50% da demanda de água para todas as necessidades humanas, pela alimentação e regulação
de rios, córregos e muitos lagos e lagoas, permitindo que estes continuem fluindo no período
de estiagem’’ (BOLDRIN; CUTRIM, 2011, p. 02).
Segundo Hirata, Zoby e Oliveira (2010, p. 151) no Brasil, as reservas renováveis de
‘‘água subterrânea alcançam 1.334 km2 e correspondem a 24 % do escoamento dos rios em
território nacional e 49 % da vazão de estiagem. Somente os 27 principais aquíferos
sedimentares ocupam 32 % da área do país, totalizando a 20.473 m3 s-¹’’.
Em contrapartida, ‘‘no Brasil, somente 39% dos municípios são abastecidos por
águas subterrâneas, 14% utilizam abastecimento misto (águas subterrâneas e superficiais) e
47% utilizam apenas águas superficiais’’ (ANA, 2010, p. 34).
As águas subterrâneas derivam de parte da chuva infiltrada no solo e nas rochas e
aparecem eventualmente na superfície. Assim, em muitas das vezes as aguas subterrâneas são
extraídas de rochas aquíferas com a abertura de poços que podem ser construídos próximos
das áreas de consumo.
Estima-se que haja, ‘‘pelo menos, 416 mil poços no país, com um aumento anual de
10,8 mil novas captações, atendendo a 30-40% da população nacional’’ (HIRATA,
ZOBY; OLIVEIRA, 2010, p. 149). Entretanto, muitos locais tem sua área de explotação
restringida por problemas de uso intenso sem planejamento ou superexplotação, sendo
estabelecidas normas restritivas para a perfuração de novos poços ou mesmo para a
explotação das águas subterrâneas.
Países como a China e a Índia, têm comprometido as águas subterrâneas de seus
domínios com a extração irregular dos veios d’água e o elevado número de habitantes.
Considerando a atual conjuntura em que se verifica a escassez de água em âmbito
global, a contaminação de qualquer aquífero caracteriza uma significativa perda para o ser
humano e para o meio ambiente. Na visão de Toscano e Tarciso Silva (2010, p. 357-358), tal
fato é ‘‘susceptível de acontecer, em virtude da ocorrência, no meio urbano, de atividades não
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compatíveis com as áreas que deveriam ter o uso do solo restrito, pois grande é a
possibilidade de infiltração nas zonas de captações de poços’’.
Para Toscano e Tarciso Silva (2010, p. 357), ‘‘os consideráveis impactos causados
aos mananciais de superfícies e subterrâneos têm suas origens atribuídas ao maior
adensamento urbano, às atividades industriais e agrícolas no Brasil’’ que propiciam o
crescimento da poluição atmosférica e da água subterrânea, gerando condições ambientais
impróprias para a sadia qualidade de vida. Nesse sentido, o uso irregular cada vez maior de
reservas subterrâneas, pode gerar graves consequências para população.
Nalini (2010, p. 104) cita o exemplo da cidade de São Paulo que, devido ao
crescimento urbano mal planejado, ‘‘possui cerca de 40% de seus rios poluídos. Assim, o
mau uso dos recursos e a ausência de conservação dos recursos hídricos faz aumentar a
escassez e compromete os mananciais, bem como os lençóis freáticos’’.
De acordo com Tomasoni, Pinto e Silva:

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento estima que mais de dois
bilhões de pessoas dependam diretamente de fontes de armazenamento subterrâneo,
extraindo um montante de aproximadamente 700 km3. Em muitas regiões, o
bombeamento tem sido muitas vezes superior do que a recarga dos aquíferos, seu
volume de recarga e reserva estratégica levado a um crescente estresse dos lençóis
freáticos em todos os continentes; sendo, portanto, motivo de alerta, não somente
por sua diminuição, como por sua qualidade, que vem se deteriorando a passos
largos. (TOMASONI, PINTO, SILVA, 2009, p. 113).

Uma prática bastante utilizada em alguns Estados que contribui para a contaminação
dos lençóis freáticos é a perfuração de poços artesianos clandestinos realizados pelo individuo
que pretende se esquivar do pagamento de tarifas e da ameaça de racionamento de água. No
Estado de São Paulo, ‘‘isso já virou uma febre, estimando a existência de mais de 3.000 poços
artesianos clandestinos’’ (NALINI, 2010, p. 42).
Geralmente a água contida nos poços irregulares não tem um tratamento adequado e
além de ser prejudicial ao lençol freático, contamina a água e causa dano às próprias pessoas
que os cavaram. Atenta-se para o aquífero Guarani, que beneficia vastas regiões brasileiras,
entre elas, a população de Ribeirão Preto e adjacências, que já começa a sofrer a
contaminação provinda de lençóis freáticos atingidos por perfurações irregulares e pela falta
de saneamento básico (NALINI, 2010, p. 42).
Outro exemplo ocorre na região metropolitana de Belém, onde muitos poços são mal
construídos e constituem uma importante porta de entrada para a contaminação, em especial
por esgotos domésticos. Por sinal, ‘‘a carência de redes coletoras de esgoto nessa região acaba

99

poluindo os diversos rios que cruzam a cidade, ampliando a pressão pela utilização das águas
subterrâneas’’ (HIRATA, ZOBY; OLIVEIRA, 2010, p. 155).
Além do comprometimento das águas subterrâneas, bem como dos aquíferos
provocados pela perfuração clandestina de poços artesianos, outra atividade que também
coloca em risco os recursais naturais hídricos, é a atividade agrícola, onde são constatados
vários problemas associados à má gestão das riquezas hídricas, principalmente, no que tange à
irrigação, provocando prejuízos aos ecossistemas lacustres e fluviais, em diversas áreas.
Sobre o aumento de áreas irrigáveis, Tomasoni, Pinto e Silva relatam que:

A demanda mundial de água para a agricultura chega a 70% do total utilizado. Este
elevado consumo tende a se ampliar, especialmente com o aumento das áreas
irrigáveis, especialmente devido à degradação da terra pela adoção de sistemas de
manejo do solo não conservacionistas, à baixa eficiência dos sistemas de aplicação
de água pressurizados e à drenagem inadequada, resultando em elevado consumo de
água e salinização dos solos. (TOMASONI, PINTO, SILVA, 2009, p. 112).

Outrossim, o uso de nitrogênio (N) que possuí várias funcionalidades, por exemplo,
é muito comum na agricultura. O nitrogênio é imprescindível para a alimentação de grande
parte de espécies vegetais que, através de suas raízes, utilizam-no para o seu crescimento e o
seu desenvolvimento, alimentando-se dele na sua forma minera, o nitrato.
Quando encontrado em grande quantidade em determinados solos, o nitrato é
propício para as vegetações plantadas, todavia, quando exposto em excesso no solo torna-se
prejudicial ao meio ambiente, uma vez que poderá, através da água da chuva, movimentar-se
para além das raízes das vegetações e atingir as águas subterrâneas, contaminando-as. Em
áreas urbanizadas, o nitrato também resulta da falta de sistemas de esgotamento sanitário que,
no país, atinge considerável parcela da população e, em áreas com tais redes de esgoto, da
falta de manutenção.
Hirata, Zoby e Oliveira (2010, p. 156) indicam que os principais contaminantes das
águas subterrâneas no país são: ‘‘nitrato, derivados de petróleo (em especial a gasolina e os
solventes clorados), metais pesados, vírus e bactérias. O nitrato é a substância contaminante
individual de maior presença nos aquíferos brasileiros’’.
Vale frisar que se águas subterrâneas forem contaminadas, certamente ocorrerá à
contaminação dos aquíferos.
Há ainda outro agravante para poluição das águas subterrâneas que é a questão da
inadequada disposição dos resíduos sólidos urbanos. Oliveira e Pasqual (2004, p. 240)
ensinam que “a disposição incorreta ou o manuseio indevido de resíduos sólidos estão
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gerando ou podem gerar sérios problemas para o ambiente, inclusive provocando grande
impacto nas águas subterrâneas”.
Muitos aquíferos possuem metais pesados e diversos solventes clorados provenientes
da inadequada disposição de resíduos sólidos em lixões.
Com base em estudos realizados no Brasil, acredita-se que essa atividade deva ser a
causa do segundo maior grupo de contaminadores de solos e aquíferos no país,
proporcionalmente ao número de atividades em operação ou abandonadas (HIRATA, ZOBY,
OLIVEIRA, 2010, p. 157). Ademais, ‘‘vários estudos de poluição das águas subterrâneas
mostram que todo lixão provoca algum tipo de poluição nas mesmas [...] e muitos aterros
sanitários, mal construídos, estão alterando a qualidade dos aquíferos” (OLIVEIRA;
PASQUAL, 2004, p. 241).
Como se vê, os lixões, aterros sanitários mal planejados e efluentes oriundos do
esgotamento sanitário nos veios d’água prejudicam a qualidade das águas superficiais e
subterrâneas, comprometendo o abastecimento local e o meio de vida terrestre em muitas
cidades brasileiras.
Cabe salientar que em 2008, o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA)
aprovou a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento de águas subterrâneas,
por meio da Resolução nº 396/2008, tratando-se de um novo instrumento legal, de
abrangência nacional, para a proteção das águas subterrâneas.
Posteriormente, foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos
(CNRH) a Resolução nº 91/2008, que trata dos procedimentos gerais para o enquadramento
das águas superficiais e subterrâneas, a Resolução nº 92/2008 que trata dos critérios e
procedimentos gerais para proteção e conservação das águas subterrâneas, e a Resolução nº
107/2010 que dispõe sobre o planejamento, implantação e a operação de rede nacional de
monitoramento integrado quantitativo e qualitativo de águas subterrâneas.
Neste contexto, tem-se que haver obediência às normas supracitadas somadas a Lei
nº 9.433, de 1997, que estabeleceu a Política Nacional de Recursos Hídricos e o Sistema
Nacional de Recursos Hídricos para implementação de políticas consistentes de proteção das
águas em todo território nacional e para manutenção do equilíbrio ambiental como um todo.

4.3 A Urbanização e a Sociedade Contemporânea
Hodiernamente, percebe-se que o espaço urbano produzido pela sociedade gerou
benefícios e problemas decorrentes da industrialização, mas que a forma empregada há anos
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sob o argumento de se obter o crescimento e o desenvolvimento social a qualquer custo, não
deve ser mais reproduzida no presente, caso objetiva-se alcançar o futuro com boa qualidade
vida.
Nesse ínterim, observa-se que a busca pelo desenvolvimento urbano será sempre
necessária, entretanto, o modus operandi para o seu alcance terá de ser alterado, para a busca
de um desenvolvimento sustentável24.
Neste início de século XXI, a sociedade tem compreendido que os efeitos produzidos
pela urbanização desordenada aos quais geraram sérios desequilíbrios para o meio ambiente
(efeito estufa, desmatamentos, poluição dos rios entre outros) não se limitaram ao âmbito
doméstico, mas passaram a ganhar notoriedade em virtude dos danos que transcenderam para
além de seus limites geograficamente determinados. Com isso, a problemática ambiental
urbana vai se agravando, à medida que as cidades vão se expandindo.
Sendo assim, um dos grandes desafios colocados à sociedade neste início de século,
diz respeito à proteção do meio ambiente e o acesso da população aos bens e recursos, bem
como, à possibilidade de um desenvolvimento sócio espacial nas cidades, pois, não se deve
considerar apenas a preservação dos recursos ambientais como fundamentais, mas também se
deve garantir a população, condições dignas de vida de modo que parcelas da sociedade não
sejam excluídas do processo de urbanização.
Na concepção de Castro, Coelho e Góis,

Esta nova abordagem remete à busca de um novo modelo de desenvolvimento atado
à defesa da melhoria da qualidade de vida da população e da preservação dos
recursos do planeta, tendo em vista que procura conciliar métodos de proteção
ambiental, equidade social e eficiência econômica, promovendo, assim, a inclusão
econômica e social dos indivíduos aos circuitos de produção, cidadania e consumo.
(CASTRO, COELHO, GÓIS, 2007, p. 03).

Assim, o contexto urbano e as questões ambientais precisam ser reorientados, visto
que são elementos fundamentais na busca de bases sustentáveis para o desenvolvimento
humano nas cidades, pautados no tripé: equidade social, prudência ecológica e eficiência
econômica.
24

A expressão ‘‘desenvolvimento sustentável’’ foi formalizada em 1987, com a apresentação de um diagnóstico
dos problemas globais ambientais, conhecido como Relatório Brundtland, elaborado pela Comissão Mundial
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento criada pela Assembleia das Nações Unidas. Pode ser definido como o
desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das
gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades, ou seja, significa possibilitar que as pessoas,
atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico, fazendo, ao mesmo tempo, um uso
razoável dos recursos naturais da terra, procurando-se integrar no presente e no futuro, a economia, a sociedade e
o meio ambiente.
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Ademais, para se viver em uma cidade com o status de cidade sustentável, é preciso
despertar na sociedade a consciência de que é necessário um planejamento em que as cidades
se desenvolvam sem prejudicar seus moradores e o meio ambiente, e que em sua história, não
haja históricos de degradação ambiental e, tampouco seja ela uma das responsáveis por essa
degradação ao meio natural, tanto no âmbito local, quanto no âmbito global.
Nesse sentido, Pereira (2012, p. 89), assevera que ‘‘a consciência dos riscos e da
degradação ambiental em nível global atribui-se sobremaneira na forma de se conceber as
cidades’’. Desta maneira, para a existência de uma cidade sustentável, faz-se necessário
minimizar ou eliminar os impactos ambientais existentes, além de haver uma população
interessada em propiciar meios sustentáveis para se viver, como o uso racional de energia,
água, alimentos e materiais; a redução da produção de resíduos e poluição; além da
manutenção dos recursos naturais e da biodiversidade.
Observa-se que as cidades são locais estratégicos para se alcançar o desenvolvimento
sustentável e, com isso, atingir satisfatoriamente o bem-estar ambiental. Por outro lado, as
cidades são os locais onde se dão, mais intensamente, as conflituosas relações entre o ser
humano e a natureza, e que de acordo com Castro, Coelho e Góis:

O que se percebe, ao longo desse processo, é a homogeneização de uma concepção
dominante imposta pela modernidade, onde o homem é colocado como
conquistador, desbravador, senhor da natureza, autônomo e independente do meio
ambiente natural. [...] O que se percebe é uma relação homem x meio ambiente
hostil e dicotômica, resultando na exploração desmedida e ilimitada dos recursos
naturais, com a finalidade primordial de atender as necessidades do modelo
produtivo capitalista, calcado em bases lucrativas. A natureza é, portanto,
reconhecida como objeto de consumo ou meio de produção. (CASTRO, COELHO,
GÓIS, 2007, p. 04-05).

Para tanto, um modo de promover melhorias nas condições ambientais enfrentadas
pelo ser humano moderno é o processo planejado e ordenado de crescimento das cidades, em
que há a integração de diversas políticas públicas, como por exemplo, as políticas públicas de
habitação, de saneamento ambiental e a própria política ambiental.
Com isso, aspectos negativos como o crescimento urbano desordenado, problemas
com a geração e o tratamento dos resíduos sólidos, a ausência ou a precariedade do sistema de
saneamento básico, irresponsabilidades na atividade industrial, e outras espécies de atividades
poluentes, serão controlados visando o bem-estar da população.
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4.4 O Urbanismo Como Mecanismo Para o Alcance de Cidades Sustentáveis

O processo planejado e ordenado de crescimento das cidades na perspectiva do
desenvolvimento sustentável não deve ser entendido como algo proposto e discutido apenas
por uma população preocupada com as questões ambientais, sociais e econômicas, mas como
uma condição sine qua non à sobrevivência e permanência da vida na Terra.
Nesse passo, o urbanismo desponta como um agente capaz de propor novas formas
de apropriação do espaço, condizente com as necessidades emergenciais materializadas pela
sociedade global afirmando a igualdade entre as esferas sociais, econômicas e ambientais e
‘‘em conformidade com o tripé da sustentabilidade: Triple Botton Line, teoria que define que
não se alcança o desenvolvimento sustentável majorando ou priorizando políticas em apenas
uma, ou duas, das três esferas citadas: a social, a econômica e a ambiental’’ (SILVA, 2011, p.
46).
Assim, parte-se para a discussão e análise do urbanismo como uma alternativa para
organizar o constante, mas desgovernado crescimento urbano, fazendo-se necessária a
observância de alguns princípios jurídicos, presentes no Direito Urbanístico.
De acordo com Machado (2012, p. 240), o ‘‘direito urbanístico tem como
preocupação o pleno desenvolvimento da cidade, de forma a assegurar, através do emprego de
todos os recursos técnicos disponíveis, uma vida condigna para toda a população’’, e isso
impede que essa população se instale em locais considerados sub habitáveis.
Machado (2012, p. 448) também explica que a ordem urbanística consiste no
“conjunto de normas de ordem pública e de interesse social que regula o uso da propriedade
urbana em prol do bem coletivo, da segurança, do equilíbrio ambiental e do bem-estar dos
cidadãos”.
Então, é de fundamental importância que se combata as sub habitações através de
normas de ordem pública e de interesse social, restando às administrações municipais
retirarem as normas do papel e colocá-las em operação, no intuito de proporcionar a
permanência dos munícipes em locais adequados para sua moradia atrelados ao pleno
desenvolvimento da cidade.
Sob essa perspectiva operacional, cabe às municipalidades empregarem, conforme
assinala Machado (2012, p. 240), “[...] todos os recursos técnicos disponíveis [...]” a ela.
Dessa forma, garantirão o status de cidades sustentáveis, proporcionando aos seus
habitantes uma melhor qualidade de vida. Vale dizer, que as cidades não representam apenas
sistemas de produção econômica, espacial e de satisfação pessoal, mas também representam
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um sistema ‘‘em que os lugares e as pessoas se identificam em uma dinâmica cotidiana. A
relação com o entorno exige uma eficiência de integração física e perceptiva que forneça um
sentimento de bem-estar e segurança’’. (SILVA, 2011, p. 45).
Já as cidades que não possuem os devidos recursos técnicos, devem buscar parcerias
com outras cidades, ou com o próprio Estado, uma vez que os danos causados por elas, não se
limita as suas fronteiras geográficos, e afetam as cidades ao seu entorno como um todo.
Segundo Dallari (2011, p. 119), ‘‘o espaço habitado pelo homem não foi
previamente projetado e, tampouco, se formou de uma hora para outra. Os grandes centros
urbanos foram constituídos e se desenvolveram em conformidade com as necessidades de
seus habitantes’’.
Desta maneira, os grandes centros cresceram de forma desordenada, descontrolada,
acarretando indesejáveis consequências à vida dos cidadãos. Rech aduz que:

Os maiores problemas ambientais decorrem das atividades humanas, por falta de
zoneamentos ambientais de preservação e conservação dos ecossistemas e de
zoneamentos urbanísticos socioambientalmente sustentáveis, cientificamente
corretos, o que tem resultado em verdadeiras catástrofes, com mortes, prejuízos
econômicos incalculáveis, alagamentos, águas poluídas, degradação ambiental e
humana, numa demonstração clara e incontestável da falta de efetividade das
normas ambientais e urbanísticas existentes. (RECH, 2013, p. 211).

Para contrapor esse acelerado processo de urbanização e reorganizar as cidades,
Dallari (2011, p. 75) aponta o urbanismo como remédio para esse mal social, e sendo assim,
“a necessidade de reorganizar as cidades, subjugadas pelos efeitos devastadores da
urbanização, passou a exigir uma técnica e uma ciência, a que se convenciona chamar
urbanismo”.
Do mesmo modo, Silva (2010, p. 30) entende que ‘‘o urbanismo a arte de embelezar
cidade’’ visando a organização do espaço urbano e o bem-estar coletivo. Nesta sintonia, o
propósito do urbanismo é a organização de espaços habitáveis por meio de medidas estatais
que visem realizar a plena qualidade de vida humana.
Nota-se que o urbanismo, enquanto ciência e técnica, demanda a intervenção do
Poder Público e a contribuição da sociedade para concretização de ações capazes de alcançar
os seus fins, o qual se dá o nome de atividades urbanísticas.
Para tanto, deve-se operacionalizar os recursos técnicos disponíveis para realização
do ‘‘adequado sistema de saneamento básico, neles compreendendo os serviços de
abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais, limpeza urbana e
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tratamento adequado aos resíduos sólidos, essenciais para a salubridade ambiental urbana’’
(TOSCANO; SILVA, 2010, p. 358).
Ademais, somam-se as determinações, políticas sérias e eficazes de transporte
público, que promovam a diminuição do fluxo de veículos no meio urbano, pois a queima de
combustíveis bem como o despejo de óleo no asfalto, contribuem para a poluição urbana,
sobretudo, para a contaminação dos recursos hídricos.
Por último, faz-se necessário restringir o uso de estabelecimentos que colaboram
para o aumento da poluição ambiental, tais como indústrias, postos de gasolinas, cemitérios,
aterros sanitários, entre outros, de acordo com a área em que estiverem inseridos.
O controle dessas atividades é essencial para organização das cidades e para conter o
desenfreado modelo de expansão urbana.
Entretanto, ‘‘na prática, o que se observa-se é a elaboração de planos e controle,
simplesmente, para atender às exigências legais, sem que haja uma apropriação e participação
ativa da coletividade a ser afetada’’ (LEONARDO, 2010, p. 6790).
Com isso, o processo de urbanização deve ordenar o pleno desenvolvimento das
funções sociais e ambientais da cidade no intuito de garantir o bem estar de seus habitantes, e,
portanto, deve ser utilizado como ferramenta de melhoria das condições das cidades
contemporâneas.
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5 GESTÃO DEMOCRÁTICA DAS CIDADES

O Direito à Cidade Sustentável compreende o desenvolvimento socialmente justo,
ambientalmente equilibrado e economicamente viável, que se cumpre com a efetivação das
funções sociais da cidade e depende da reestruturação da política de desenvolvimento urbano,
visando garantir uma sadia qualidade de vida para as gerações presentes e futuras.
Assim, a reestruturação das políticas de desenvolvimento urbano e a garantia do
acesso à moradia, ao saneamento, ao transporte e mobilidade urbana, ao lazer, ao trabalho e
aos serviços públicos que compõem o Direito a Cidades Sustentáveis e socialmente justas,
devem ser formuladas e geridas de maneira planejada e participativa buscando democratizar o
processo de gestão das cidades brasileiras.
Hodiernamente, promover a participação popular na gestão das cidades é um desafio,
principalmente uma participação que seja efetiva e de qualidade, que faça parte de um
processo contínuo, e ainda, coordenado.
De acordo com Villaça, poder-se-ia entender “Participação Popular” como:
O conjunto de pressões que “a população” exerce sobre o poder político, por
ocasião da tomada de importantes decisões de interesse coletivo. Numa concepção
mais restrita, essa participação tem-se identificado no Brasil com a participação da
“população” em debates políticos oficiais, convocados tanto pelo Legislativo como
pelo Executivo. (VILLAÇA, 2005, p. 50).

A participação popular no planejamento municipal é uma garantia constitucional
expressa no art. 29, XII da Constituição Federal de 1988 (cooperação das associações
representativas no planejamento municipal).
Com efeito, ao dispor sobre o objetivo da política urbana no sentido de ordenar o
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, o Estatuto da Cidade estabelece que a
gestão democrática da cidade é diretriz inerente a política urbana, ‘‘por meio da participação
da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na
formulação,

execução

e

acompanhamento

de

planos,

programas

e

projetos

de

desenvolvimento urbano’’ (art. 2º, inciso II da Lei n° 10.257/01).
Para Grazia (2002, p. 16), o processo de gestão democrática é entendido como
maneira de planejar, produzir, operar e governar cidades submetidas ao controle e
participação social. Para complementar, Saule Junior (1999, p. 118), enfatiza que ‘‘a
constituição de um sistema de gestão democrática da cidade é condição essencial para os
objetivos da política urbana serem atingidos’’. E do mesmo modo, Bucci destaca que:

107

A gestão democrática da cidade caracteriza-se por controle efetivo de política
pública urbana, em sua fase de participação do cidadão nas funções de direção,
planejamento, controle e avaliação, na medida em que o termo gestão relaciona-se a
dimensão do planejamento e coordenação destes atos administrativos. (BUCCI,
2006, p. 335).

Nesse ínterim, a gestão democrática da cidade é de grande importância, pois
representa a desconcentração por parte do Poder Público e dos respectivos representantes
eleitos, ao atribuir aos cidadãos o direito e o dever de participar do processo de formação das
decisões políticas, buscando conferir transparência e eficácia à política, promovendo o
controle social e formando consciências cidadãs para a construção de cidades, mais justas,
democráticas e sustentáveis.
Trata-se de valioso instrumento que visa fortalecer e realizar a soberania popular,
através de uma concepção pluralista, que leva em consideração as diferentes necessidades e
percepções da população na construção da cidade. Ferreira Porto adverte que:

É através desta gestão que se procura assegurar que as diretrizes destinadas à cidade
inclusiva assim como os instrumentos jurídicos introduzidos pela CRFB e o EC
incidirão na política do território local, bem como a execução destes não será
distorcida, ou tardiada, ou até mesmo ignorada, com a intenção de desvirtuá-los de
sua finalidade existencial, atendendo a interesses clientelistas, diferentes da justiça
social. (FERREIRA PORTO, p. 152).

Desta maneira, espaços públicos de participação da sociedade na cidade são
fundamentais para o combate à corrupção, ao clientelismo na gestão da coisa pública, e ainda
contribuem na redução das desigualdades sociais.
Ademais, a gestão democrática da cidade faz com que associações e cidadãos
participem na elaboração e no monitoramento de projetos que tenham implicações
urbanísticas no espaço urbano e que possam causar impacto na cidade (físico, ambiental ou
social), como exemplo: uma grande obra de transporte, leis de uso e ocupação do solo,
zoneamento do espaço urbano, Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento
Anual, entre outros. Santos enumera motivos fundamentais para participação da população e
das associações representativa na gestão das políticas públicas:

1. Para que as decisões sobre o espaço urbano não sejam tomadas de maneira alheia
da vontade dos cidadãos; 2. Para legitimidade das ações públicas e para controle
dessas ações publicas, de modo a evitar eventuais vícios, como desvio de finalidade
e 3. Para garantir que toda sociedade participe do processo de construção do espaço
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urbano de acordo com seus interesses e necessidades, e desse modo reduza a
desigualdade socioespacial. (SANTOS, 2013, p. 05).

Saule Junior, Chueri e Valle também apresentam várias finalidades para a
participação popular no planejamento e na gestão da cidade:

Controle e fiscalização social; juridicização e racionalidade no processo decisório;
legitimidade; imposição de limites a discricionariedade administrativa, ruptura das
tradições de sigilo, da arbitrariedade, do tráfico de influencia; aumento do grau de
correspondência entre as políticas públicas e as demandas sociais. (SAULE
JUNIOR; CHUERI; VALLE, 2007, p. 274-275).

Demonstradas as finalidades, podem-se apontar preceitos contidos no Estatuto da
Cidade sobre a gestão democrática, para identificar qual o verdadeiro significado que se busca
na participação da população. Bucci (2006, p. 337-338), escreve que “a gestão democrática
remete a ideia de um novo pacto territorial, em que o Direito não se distancie da Justiça, mas
garanta que a cidade seja espaço de convivência de todos os seus habitantes”, e assim o
Estatuto da Cidade traz, como uma de suas diretrizes gerais, o princípio democrático, que tem
seu desdobramento no art. 43, onde se verifica a participação ativa e propositiva dos vários
segmentos da comunidade na execução de instrumentos que devem ser utilizados a fim de
viabilizar e garantir a gestão democrática da cidade, tais como:

I- órgãos colegiados, no mínimo paritários e deliberativos de política urbana; II promoção de audiências públicas, debates e consultas públicas com a participação
da população e de associações representativas dos vários segmentos, capazes de
informar a população e receber propostas justificando a não inclusão das que não
são cabíveis tecnicamente; III- conferências sobre assuntos de interesse urbano; IViniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de
desenvolvimento urbano; V - publicidade quanto aos documentos e informações
produzidos nos projetos, planos e programas urbanísticos; VI - o acesso de qualquer
interessado aos documentos e informações referentes ao plano, programa ou projeto
de interesse urbanístico; VII - Estudo de impacto de vizinhança. (BRASIL, 2001).

Esses instrumentos visam à participação popular no sentido de fazer com que a
população contribuía no planejamento da cidade, possibilitando a ampliação da democracia
no Poder Executivo (conselhos, comitês, plebiscitos, orçamento participativo), no Legislativo
(audiências publicas, iniciativa popular inclusive em matéria de lei urbanística) e Judiciário
(ação civil pública para a defesa da ordem urbanística, reconhecida a legitimidade ativa de
ONG´s, movimentos sociais e ministério público).
Os ‘‘conselhos, as conferências, as audiências, consultas e debates são espaços de
diálogo entre os diversos interesses provenientes da sociedade civil, de proposições partindo
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dos diversos setores, da avaliação e fiscalização de decisões’’ referentes aos investimentos
públicos e privados nas cidades (BRASIL, 2005, p. 195).
Neste encalço, os conselhos, as conferências, as audiências, consultas e debates, são
imprescindíveis para definição de metas de longo, médio e curto prazo, e para discussão sobre
a aplicação de recursos financeiros em atividades técnicas, tecnológicas, e os modos de
atuação, somando-se o saber técnico com o saber popular, resultado da experiência que a
população tem dos frequentes problemas da cidade e a sua capacidade de apontar soluções.
É isso que dá suporte aos planos setoriais de Habitação, de Transporte e Mobilidade,
de Saneamento, como projetos coletivos, democráticos e legítimos advindos da sociedade,
com maiores probabilidades de serem colocados em prática.
Portanto, a efetividade dos instrumentos supracitados é requisito fundamental para a
validade e a legitimidade do processo de elaboração e implementação das políticas públicas
relacionadas ao Direito à Cidade Sustentável (moradia; transporte e mobilidade urbana;
parcelamento, uso e ocupação do solo e saneamento ambiental).
A participação popular também pode ser verificada em outros institutos jurídicos e
políticos constantes no Estatuto da Cidade.
Assim, o Estatuto da Cidade garante a participação popular através de referendo
popular e o plebiscito (art. 4º, V alínea s), em audiências públicas e debates para discussão e
implementação dos dispositivos a serem incluídos no Plano Diretor (Art. 40, § 4°, I), e nos
processos de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente
negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da
população (Art. 2°, XIII).
Paralelamente, o art. 4º do Estatuto da Cidade estabelece uma série de instrumentos
para o planejamento e gestão da cidade, dentre eles estão: os planos nacionais, regionais e
estaduais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social; planejamento
das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões; e o planejamento
municipal, institutos jurídicos e políticos, como desapropriação; direito de superfície,
transferência do direito de construir e operações urbanas consorciadas. Neste diapasão, o art.
4°, em seu § 3º, subordina todos esses instrumentos que demandarem dispêndio de recursos
por parte do Poder Público municipal ao controle social e participação de comunidades,
movimentos e entidades da sociedade civil. (art. 4º, §3º da Lei n° 10.257/01).
Atenta-se para o fato que além da previsão normativa no art. 4º, §3º da Lei n°
10.257/01, o art. 45 da referida Lei também prevê o controle das políticas públicas, exercido
pela sociedade:

110

Art. 45 Os organismos gestores das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas
incluirão obrigatória e significativa participação da população e de associações
representativas dos vários segmentos da comunidade, de modo a garantir o controle
direto de suas atividades e o pleno exercício da cidadania. (BRASIL, 2001).

Por fim, o Estatuto da Cidade trata da gestão orçamentária participativa (art. 4º, III,
alínea f), o qual faz parte do arcabouço de planejamento municipal e incluirá a realização de
debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas tratadas no Plano Plurianual25
(PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias26 (LDO) e no Orçamento Anual27 (LOA), como
requisito obrigatório para sua aprovação pela Câmara Municipal (art. 44 da Lei n° 10.257/01).
Nesta concepção, destaca-se a importância dos conselhos municipais das cidades,
como órgãos de controle e participação social nas decisões de interesse da cidade e de seus
habitantes. O controle realizado pela sociedade é essencial para validade das políticas urbanas
e para evitar problemas que possam prejudica-las, sendo que quaisquer modificações sobre a
cidade devem ser realizadas conforme os interesses e necessidades da sociedade no intuito de
promover um desenvolvimento sustentável, inclusivo, voltado para a redução das
desigualdades sociais.
Sendo assim, verifica-se que superar as lutas referentes à precariedade socioespacial
em investimentos públicos nas cidades, garantir acessibilidade aos espaços públicos urbanos,

25

De acordo com Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (2015), o Plano Plurianual é um instrumento
de planejamento governamental de médio prazo, previsto no artigo 165 da Constituição Federal de 1988,
regulamentado pelo Decreto 2.829, de 29 de outubro de 1998 e estabelece diretrizes, objetivos e metas da
Administração Pública para um período de 4 anos, organizando as ações do governo em programas que resultem
em bens e serviços para a população. Nele constam, detalhadamente, os atributos das políticas públicas
executadas, tais como metas físicas e financeiras, público-alvo, produtos a serem entregues à sociedade, etc.
Assim, por meio do Plano Plurianual o governo declara e organiza sua atuação, a fim de elaborar e executar
políticas públicas necessárias e permite também, que a sociedade tenha um maior controle sobre as ações que
estão em curso bem como as ações que foram concluídas.
26
Para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (2015), a Lei de Diretrizes Orçamentárias, de
duração de um ano, define as metas e prioridades do governo para o ano seguinte, orienta a elaboração da lei
orçamentária anual, dispõe sobre alterações na legislação tributária e estabelece a política das agências de
desenvolvimento (Banco do Nordeste, Banco do Brasil, BNDES, Banco da Amazônia, etc.). Também fixa
limites para os orçamentos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público e dispõe sobre os gastos
com pessoal. A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000) remeteu à
LDO diversos outros temas, como política fiscal, contingenciamento dos gastos, transferências de recursos para
entidades públicas e privadas e política monetária.
27
Segundo o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (2015), é na Lei Orçamentária Anual (LOA) que
o governo define as prioridades contidas no PPA e as metas que deverão ser atingidas naquele ano. A LOA
disciplina todas as ações do Governo Federal. Nenhuma despesa pública pode ser executada fora do Orçamento,
mas nem tudo é feito pelo Governo Federal. As ações dos governos estaduais e municipais devem estar
registradas nas leis orçamentárias dos Estados e Municípios. No Congresso, deputados e senadores discutem, na
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO), a proposta enviada pelo Executivo,
fazem as modificações que julgam necessárias por meio das emendas e votam o projeto. Depois de aprovado, o
projeto é sancionado pelo Presidente da República e se transforma em Lei.
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buscar o cumprimento da função social da cidade bem como a concessão de espaços dignos
para moradia só são possíveis pelo caminho da participação popular.
Passa-se então, ao estudo do Estado Democrático de Direito, que se configura como
o palco de concretização dos direitos aqui reclamados.

5.1 Estado Democrático de Direito

O preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 dispõe que
o Estado Democrático ora instituído, visa garantir o exercício dos direitos sociais e
individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça
como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos.
Do mesmo modo, o caput do artigo 1°, estabelece que a nova ordem constitucional
estabelecida pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 constitui-se em
Estado Democrático de Direito, elegendo-se como fundamento princípios como soberania,
cidadania, dignidade a pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o
pluralismo político. Proclamado no caput do artigo 1º da CRFB/88, o Estado Democrático de
Direito ainda adotou em seu parágrafo único, o que se pode denominar de princípio
democrático, ao declarar que “todo poder emana do povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição” (BRASIL, 1988).
Dessa forma, o Estado Democrático de Direito nasce na busca de uma maior
participação da população nas decisões e direções que o Estado deverá seguir, regendo-se
pelo Direito e por normas democráticas com respeito aos direitos individuais, no intuito de
haver uma interação entre o coletivo e o privado, para o alcance e proteção de garantias
fundamentais pelo bem dos cidadãos.
Entretanto, a concepção que se tem atualmente de Estado Democrático de Direito foi
construída ao longo de um extenso processo de evolução da forma como as sociedades foram
se organizando no decorrer dos séculos.
Santos (2011, s/p.), citando sua professora Terezinha Seixas em aulas ministradas no
curso de graduação em Ciências Sociais e Jurídicas assinala que:

As origens do Estado Democrático de Direito são oriundas dos antigos povos gregos
e seus inesquecíveis pensadores, dentre eles, Sócrates, Platão e Aristóteles, que já no
século V a I a. C discutiram sobre a teoria do “Estado Ideal”, no intuito de refletir
sobre a melhor forma de organização da sociedade para o atendimento do interesse
comum’'. (SANTOS, 2011, s/p.).
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Não obstante, foi na segunda metade do século XVIII e início do XIX que as grandes
bases do ‘‘Estado de Direito’’ foram consolidadas com as revoluções Americana e a Francesa
e com a formação do Estado Liberal e de uma vontade básica: controlar o uso absolutista do
poder por parte do Estado que detinha em seu arcabouço os Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário reunidos, além do controle espiritual dos súditos.
Com isso, os detentores do poder passaram a ter sua vontade limitada por princípios
como o da legalidade28, da liberdade29 e da igualdade30 individuais que se intensificaram com
o Estado Social onde ‘‘o rol de direitos fundamentais se ampliou, exigindo que as liberdades e
igualdades formais apregoadas pelo Estado Liberal tivessem, inclusive, o amparo do Estado
para que ocorressem’’ (XIMENES, 2007, p. 04). Destarte, na fase do Estado Social, houve
um maior apoio e intervenção pelo Estado no sentido assegurar a realização das necessidades
sociais para efetivação dos direitos fundamentais.
Por sua vez, o Estado Democrático de Direito revela-se como superação ao Estado
Liberal e o Estado Social de Direito em prol de decisões derivadas de discursos racionais, que
podem ser entendidas como:

Toda tentativa de entendimento sobre pretensões de validade problemáticas, na
medida em que ele se realiza sob condições que permitem o movimento livre de
temas e contribuições, informações e argumentos no interior de um espaço público
constituído através de obrigações ilocucionárias. (HABERMAS, 2003, p. 142, v. I).

Para Habermas, o Estado Democrático de Direito visa corrigir as distorções
concernentes à legitimidade do Direito havidas nos paradigmas jurídico-constitucionais do
Estado Liberal e do Estado Social, tendo em vista que ‘‘esses paradigmas cingem-se a
disputar a hegemonia na determinação dos pressupostos fáticos para status de pessoas do
direito em seu papel de destinatárias da ordem jurídica’’ (HABERMAS, 2003, p. 146, v. II), a
qual por sua vez, baseia-se ‘‘num modelo de igual distribuição, pois ou se distribui (sic)
direitos iguais ou se distribui (sic) benefícios sociais, sempre com o objetivo de permitir que o
cidadão procure realizar a sua concepção de vida digna’’ (CITTADINO, 2004, p. 208-209).

28

Procura assegurar aos indivíduos proteção contra os arbítrios cometidos pelo Estado ou outros particulares,
sendo que, somente a lei poderá criar direitos e obrigações, ficando os indivíduos ligados aos comandos legais,
disciplinadores de suas atividades.
29
Diz respeito à garantia das liberdades individuais de pensamento, crença, expressão, reunião e ação, desde que
não sejam prejudicados os direitos de outros cidadãos.
30
Significa que todos os indivíduos têm o direito de tratamento idêntico pela lei e atos normativos, sem o
estabelecimento de diferenciações em razão de sexo, religião, convicções filosóficas, ou políticas, raça e classe
social.
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Nesse sentido, observa-se que os modelos de Estado Liberal e Social não levam em
consideração os direitos de participação e fiscalização dos cidadãos que integram uma
sociedade pluralista, complexa e descentrada na construção do Ordenamento Jurídico, a qual
para Habermas, deve se dar com base nas formas de comunicação entre esses cidadãos:

Uma ordem jurídica é legítima na medida em que assegura a autonomia privada e a
autonomia cidadã de seus membros, pois ambas são co-originárias; ao mesmo
tempo, porém ela deve sua legitimidade a formas de comunicação nas quais essa
autonomia pode manifestar-se e comprovar-se. A chave da visão procedimental no
direito consiste nisso. Uma vez que a garantia da autonomia privada através do
direito formal se revelou insuficiente e dado que a regulação social através do
direito, ao invés de reconstituir a autonomia privada, se transformou numa ameaça
para ela, só resta como saída tematizar o nexo existente entre formas de
comunicação que, ao emergirem, garantem a autonomia pública e privada.
(HABERMAS, 2003, p. 147, v. II).

Esse também é o entendimento de Oliveira:

Nas sociedades modernas, então, o Direito só cumpre a sua função de estabilizar
expectativas de comportamento se preservar uma conexão interna com a garantia de
um processo democrático através do qual os cidadãos alcancem um entendimento
acerca das normas de seu viver em conjunto, ou seja, através de processos em que as
questões acerca do que seja justo para todos (as morais), do que seja bom para eles
enquanto unidade concreta (as éticas) e acerca de quais políticas devem ser
implementadas para tanto (as pragmáticas), devem ser respondidas da melhor
maneira, ainda que sujeitas a diversas interpretações históricas. (OLIVEIRA, 2002a,
p. 51).

Assim, o Estado Democrático de Direito visa harmonizar a convivência humana em
uma sociedade livre e solidária, de forma que os cidadãos sejam representados
adequadamente, e participem ativamente da organização social e política, em que há a
possibilidade de coexistência de ideias opostas, expressas publicamente, pois a soberania
popular garante que todo o poder vem do povo, e assegura o direito à igual participação na
formação democrática da vontade popular.
Nesse passo, restringir a participação da população nos processos decisórios que
digam respeito aos seus interesses, dentre eles, aqueles relacionados ao direito de viver em
uma cidade sustentável é recusar sua cidadania e afrontar a soberania popular. Contudo, fazse necessário incitar os indivíduos a conhecerem os meios de contribuírem na construção de
sociedades sustentáveis, tornando-os participativos dos fatos relacionados aos seus interesses
e, inclusive, aos interesses da coletividade.
No caso do Direito à Cidade Sustentável, é imperiosa a articulação entre Poder
Público e cidadãos, no cumprimento os mecanismos estabelecidos no Estatuto da Cidade em
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busca de cidades mais justas e solidárias, no intuito de proporcionar uma melhor qualidade de
vida a todos os indivíduos.
Ao analisar o Estado Democrático de Direito como princípio constitucional do
Direito Urbanístico e meio para garantia do Direito à Cidade Sustentável, Saule Júnior explica
que:

O desenvolvimento é legitimado desde que esteja voltado para promover o
desenvolvimento sustentável que significa atender as necessidades das gerações
presentes e futuras, proteger o meio ambiente sadio, promover o bem estar visando a
harmonia social combatendo as desigualdades sociais. A justiça como valor
democrático visa garantir a realização dos direitos fundamentais do homem, tem
como desafio permanente expressar o sentimento da sociedade contra as práticas
arbitrárias, discriminatórias, que ocasionam a marginalização, a miséria, e o
desrespeito à dignidade da pessoa humana. A garantia da convivência entre uma
sociedade pluralista e solidária será decorrente do equilíbrio manifestado na
aplicação da justiça como valor fundante de um regime democrático. (SAULE
JÚNIOR, 1997, p. 44).

E Saule Junior complementa:

A política urbana e as normas de direito urbanístico, devem ter como finalidade
atender os fundamentos e os princípios constitucionais, visando tornar efetivo o
Direito à Cidade. A efetivação desse direito significa tornar pleno o exercício da
cidadania e garantir a dignidade da pessoa humana, que são fundamentos de um
Estado Democrático de Direito nos termos do artigo 1° da Constituição. Para o
Direito à Cidade se concretizar a política urbana e as normas de direito urbanístico
devem ter como premissa viabilizar um dos objetivos fundamentais do Estado
brasileiro estabelecido no artigo 3°, inciso III, da Constituição, de erradicar a
pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais. (SAULE JÚNIOR,
1997, p. 46).

Para tanto, a superação das desigualdades sociais e a instauração de um regime
participativo que busque a justiça social é de fundamental importância no modelo de Estado
Democrático de Direito e na construção de cidades sustentáveis em que é proporcionado o
ideal de oportunidades de desenvolvimento com saúde, segurança, habitações dignas,
educação para todos e respeito ao meio ambiente.
O Direito à Cidade Sustentável no Estado Democrático de Direito deve abranger à
sociedade como um todo, proporcionando a participação popular dos cidadãos nas decisões
políticas e um equilíbrio ambiental, cultural, econômico e de distribuição de renda, que
refletem no meio ambiente construído, de modo que a função social da cidade seja cumprida.
É ainda um direito coletivo que propõe além de uma distribuição justa e equânime
dos serviços, bens e espaços, o tratamento igualitário e universal as diversas classes sociais,
para no intuito de acabar com as várias formas segregações, promovendo integração, inclusão
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e maior qualidade de vida a todos. O Direito à Cidade Sustentável no Estado Democrático de
Direito é o direito da criança, do idoso, do deficiente, do negro, do índio, do artista, do
intelectual, do analfabeto, do rico, do pobre, etc., numa visão de valorização do cidadão em
suas diferentes posições sociais, capaz de propiciar integralmente os direitos fundamentais a
todos os cidadãos, associando os ideais democráticos de liberdade, igualdade e fraternidade.
Nos dizeres de Ferreira:

O Direito à Cidade, portanto, é a possibilidade de acesso e de transformação ao que
o espaço urbano oferece; é a oportunidade de satisfação das diferentes necessidades
da vida moderna e de autoafirmação do cidadão, qualidade do indivíduo que vive na
cidade; é a reunião de diversos direitos fundamentais, que asseguram a dignidade da
pessoa humana e a verdadeira democracia. Nesse caminhar, destina-se não só, mas
especialmente aos grupos vulneráveis e desfavorecidos, os quais sofrem as maiores
privações no meio urbano, com o intento de justiça social. (FERREIRA, 2011, s/p.).

Sendo assim, a concretização do Direito à Cidade Sustentável, por meio da inserção
de um espaço urbano inclusivo, socialmente justo e equilibrado, que confere sentido à
cidadania no Estado Democrático de Direito, é requisito para a realização da democracia e
garantia da dignidade da pessoa humana, servindo também para correção de distorções e
desequilíbrios ocasionados pelo desenvolvimento urbano desordenado guiado por interesses
econômicos em detrimento de interesses sociais, sobretudo, no caso das classes menos
favorecidas.
Portanto, pode-se dizer que assegurar o Direito à Cidade Sustentável é, por
conseguinte, um projeto de realização do Estado Democrático, que tem por escopo a
transformação social, e a concepção de uma sociedade participativa, justa e solidária.

5.1.1 Democracia Participativa no Estado de Direito do Ambiente

A Democracia Participativa pode ser entendida como uma forma de exercício do
poder, na qual o Estado concede aos seus cidadãos mecanismos para efetiva participação
popular nas tomadas de decisões políticas a que estão integrados. Para Sell:

Por democracia participativa podemos entender um conjunto de experiências e
mecanismos que tem como finalidade estimular a participação direta dos cidadãos
na vida política através de canais de discussão e decisão. A democracia participativa
preserva a realidade do Estado (e a Democracia Representativa). Todavia, ela busca
superar a dicotomia entre representantes e representados recuperando o velho ideal
da democracia grega: a participação ativa e efetiva dos cidadãos na vida pública.
(SELL, 2006, p. 93).
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Nesse sentido, a consolidação da Democracia Participativa sem a participação
popular não é possível, pois consoante Bonavides (1985, p. 509-510), a participação popular é
o “lado dinâmico da democracia, a vontade atuante que, difusa ou organizada, conduz no
pluralismo o processo político à racionalização, produz o consenso e permite concretizar, com
legitimidade, uma política de superação e pacificação de conflitos”.
No âmbito do conceito de democracia participativa há a ideia de política deliberativa
de participação desenvolvida por Habermas em 1983, sendo marcada pela representatividade
no intuito de alcançar o equilíbrio entre interesses opostos.
Habermas enxerga a questão democrática por meio de um aspecto participativo e
social, em que a oportunidade de expressão é destinada a todos os cidadãos. Nesse passo, por
intermédio do argumento comunicativo torna-se possível o medium linguístico, “através do
qual as interações se interligam e as formas de vida se estruturam” (2003, v. I, p. 20).
Para Habermas, é imprescindível que se dê direitos de comunicação e direitos de
efetiva participação aos cidadãos em um sistema de decisão política visando, inclusive, a
própria legitimidade do processo legislativo,

na medida em que os direitos de comunicação e de participação política são
constitutivos para um processo de legislação eficiente do ponto de vista da
legitimação, esses direitos subjetivos não podem ser tidos como os de sujeitos
jurídicos privados e isolados: eles têm que ser apreendidos no enfoque de
participantes orientados pelo entendimento, que se encontram numa prática
intersubjetiva de entendimento. (HABERMAS, 2003, v. I, p. 53).

Nesse ínterim, a vontade legítima ocorre por meio da participação cidadã através da
democracia, e não apenas por meros espectadores das questões jurídico-políticas, fazendo
com que o processo legislativo seja considerado um espaço de integração social, pois, de
acordo com Habermas (2003, v. I, p. 54), é “uma vontade legítima, que resulta de uma
autolegislação racional de cidadãos politicamente autônomos”.
Desse modo, o alcance de Cidades Sustentáveis no Estado Democrático de Direito,
passa pela autolegislação dos cidadãos, defendida por Habermas, o qual exige que os cidadãos
que estão submetidos ao direito, na qualidade de destinatários, possam entender-se também
enquanto autores do direito, através da teoria do discurso jurídico, que confere força
legitimadora ao processo de normatização.
Habermas enxerga o processo legislativo como meio de integração social, pois
através dele pode-se dar espaço a todos os cidadãos, sem distinção, ao passo que por meio dos
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direitos de comunicação e participação política, tornem-se cidadãos politicamente autônomos,
podendo dessa forma, tratar na esfera pública dos seus problemas e das suas necessidades.
Por sua vez, a opinião pública, convertida em poder comunicativo, segundo
procedimentos democráticos, não pode ‘‘dominar’’, mas apenas direcionar o poder
administrativo ao atendimento de determinadas demandas sociais.
Tal aparato ocorre por meio de consensos na resolução de demandas em que haja
desacordo, para que haja uma ampla discussão em diversos formatos, sobretudo, através de
audiências públicas e Conselhos Gestores. Isso define um espaço de igualdade de opinião, de
forma que os cidadãos também são agentes nos processos decisórios de seus interesses e da
coletividade.
Nesse sentido, observa-se que a participação popular na gestão das cidades, poderá
ocorrer por várias formas, dentre as quais se destacam o plebiscito, o referendo, iniciativas
populares, audiências públicas, orçamentos participativos e demais meios de consulta popular,
que podem ocorrer mediante a articulação entre Poder Público e cidadãos, no cumprimento
dos mecanismos estabelecidos no Estatuto da Cidade em busca de cidades mais sustentáveis,
tendo como centro a qualidade de vida da pessoa humana.
Assinala-se que a Constituição Federal de 1988, adotou através do art. 1º, parágrafo
único, o regime de governo em que vigora a democracia semidireta (representativa e
participativa), ou seja, o governo é colocado nas mãos de representantes escolhidos pelo povo,
sendo garantida a participação dos cidadãos na gestão pública por meio de instrumentos
diretos, previstos na própria Constituição.
Sendo assim, a democracia representativa e a democracia participativa podem
relacionar-se conjuntamente no ordenamento pátrio, verifica-se que o Estatuto da Cidade está
em pleno acordo com a Constituição ao tratar a gestão democrática municipal como critério
geral para a política urbana. Verifica-se com isso, que os representantes eleitos do povo são
essenciais no controle do Estado; todavia, a participação popular deverá fundar e legitimar
suas decisões.
No momento que há uma divisão do poder decisório pelos representantes e os
representados, há um também o desenvolvimento de um agente potencializador da gestão da
coisa pública, pois isso faz com que os representantes tenham uma postura transparente no
intuito de desenvolver as funções sociais da cidade como um todo, garantindo o bem-estar de
seus habitantes.
Ademais, passa-se a elaborar decisões mais afinadas ao interesse da coletividade,
bem como há o aprimoramento do controle social sobre o poder político. Neste nexo,
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Filgueiras e Avritzer explicam que ‘‘a importância do controle público do cidadão é uma via
para inibir a corrupção na política e esse controle pode ser feito, principalmente, por
participação popular’’ (2013, p. 221-222). Fernandes também discorre acerca controle
popular por meio do planejamento participativo:

O planejamento participativo tem como elemento obrigatório a participação popular
em todas as suas fases, o que pressupõe a adoção de mecanismos de controle
popular para as ações do Executivo e Legislativo. Os mecanismos de participação
popular são destinados a tornar transparente o processo de planejamento, com o
intuito de romper com o modelo tradicional, que tem possibilitado diversas práticas
lesivas de corrupção, troca de favorecimentos e práticas fisiológicas no campo
institucional. Cabe ressaltar que o planejamento participativo, a partir da
Constituição, não é uma mera vontade dos governantes, mas sim um requisito
obrigatório para todas as fases do processo dos instrumentos de planejamento como
os planos urbanísticos. (FERNANDES, 1998, p. 62).

Da mesma forma, Mattos remete a importância da participação popular no controle
da gestão municipal:

A garantia da participação popular, a par de conferir legitimidade à gestão das
cidades, tem uma outra faceta, qual seja, a de funcionar como o mais eficaz aparato
de fiscalização dos atos da administração e do legislativo municipal. Esse controle
social é importantíssimo para assegurar a efetiva aplicação dos instrumentos de
reforma urbana trazidos pelo Estatuto da Cidade, ainda mais quando outras
modalidades de controle, previstos na Constituição, sobretudo a legislativa e a
judiciária, têm-se mostrado de duvidosa operacionalidade e eficiência. As normas
contidas no Capítulo IV do Estatuto prevêem, assim, diversas formas de participação
que dão concreção a essa dupla função social da participação popular: a de aferir
legitimidade às ações municipais e a de exercer o controle dessas mesmas ações
(MATTOS, 2002, p. 301).

Por outro lado, a administração pública deve provocar a ação política no sentido de
melhorar as decisões tomadas, para que a participação popular dos atores sociais não fique no
limbo. Em virtude disso, Lefèbvre demonstra algumas razões de ordem sociológica para a
ausência de participação, notadamente a respeito da participação da população no
planejamento urbano:

Eis [...] algumas razões sociológicas do fenômeno considerado, a saber, a
passividade (a ausência de ‘participação’) dos interessados. Passividade que a
ideologia da participação certamente não chegará a abalar. De fato, eles não têm o
longo hábito de delegar os seus interesses a seus representantes? Os representantes
políticos nem sempre desempenharam seu papel, e esse papel se esfumou. Assim, a
quem confiar a delegação de poderes e, mais ainda, a representação da existência da
prática e social? Aos especialistas, aos competentes. Cabe a eles, pois, consultaremse entre si e se pronunciarem sobre tudo o que concerne ao ‘habitat’ funcionalizado.
O habitar e o habitante retiram-se desse jogo. Eles deixam aos ‘‘decisores’’ o
cuidado e a preocupação de decidir. A atividade refugia-se no cotidiano, no espaço
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petrificado, na ‘retificação’ inicialmente suportada, depois aceita. (LEFÈBVRE,
[1970] 2004, p. 170).

Especificamente na gestão e planejamento urbano em busca de cidades sustentáveis,
a atuação conjunta pelo Poder Público e os cidadãos é bastante valiosa para levar aos
administradores públicos novas soluções referentes às desigualdades socioespaciais, que os
mesmos não têm conhecimento.
Ademais, a participação popular é inesgotável, uma vez que os cidadãos não são
apenas destinatários das políticas públicas que irão sustentá-los, mas também possuem o
poder de participação direta dentro de um modelo de Estado Democrático de Direito que está
assentado sobre a soberania popular.
Assim, a atuação conjunta pelo Poder Público e dos cidadãos, na construção do
planejamento da cidade, permite dar maior legitimidade às decisões públicas, tendo em vista
que se estará diante do aval da comunidade, pelos quais os cidadãos irão zelar pelo interesse
público, participando da gestão do bem público e protegendo-o contra apropriações indevidas
e contra políticas públicas injustas. Prates faz o seguinte apontamento sobre a liberdade de
expressão e a legitimidade:
O “legítimo” não é um dado valor “positivado” apenas porque uma suposta
“maioria” assim o quer ou deseja, ainda mais quando não desconhecemos a
circunstância de que o processo eleitoral, em nossas atuais sociedades, revela-se por
demais manipulado, isto é, tal posição acoberta que em tal “democracia da maioria”,
a minoria não tem o que dizer, pois o próprio sentido da distinção entre maioria e
minoria é apenas visto em sua dimensão quantitativa, em uma abordagem por
demais naturalizada. Alia-se a este quadro de crítica diante da “força da maioria” em
definir quais são os valores “adequados” e quais devem ser “descartados” pelo
direito, o fato de que o próprio ordenamento jurídico reconhece a importância da
divergência, bastando lembrarmos da importância que possuem, no processo
judiciário, os argumentos dos “votos vencidos”, da “posição minoritária”.
Necessário se faz, então, confrontarmos as concepções do que seja legitimidade
democrática, sejam quais forem, com o sistema de direitos fundamentais, o qual, em
uma democracia constitucional, garante o dissenso e a voz ativa das “minorias” –
mesmo que de um só! – as quais podem procurar realizar suas demandas
identitárias, tendo para isso a liberdade de expressão e o direito constitucional da
desobediência civil para criticar quaisquer valores ditos majoritários, tradicionais ou
dominantes em dado contexto. (PRATES, 2012, p. 04-05).

Outrossim, quando não há uma atuação conjunta do Poder Público e dos cidadãos,
inclusive com aqueles que representam minorias, verifica-se que são realizados vários
investimentos em projetos que necessitam de grande dispêndio de dinheiro público, mas que
não representam os interesses da sociedade, o que pode ser observado, tanto em âmbito
nacional, quanto em âmbito local.
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São muitas as obras governamentais inacabadas ou superfaturadas, que prejudicam a
sociedade, e fazem com que a população arque com as consequências da má gestão e má
aplicação dos recursos públicos, como a construção de hospitais, conjuntos habitacionais, ruas
e avenidas, viadutos (como o dos Guararapes em Belo Horizonte, por exemplo) em âmbito
local, havendo outros projetos em ambito nacional, como o projeto nuclear e os investimentos
para o desenvolvimento da Amazônia, entre outros. Além disso, a falta de um planejamento
adequado, pode ocasionar varios outros prejuízos prejuízos a população como o fato dos
cidadãos terem de arcar com o custo de mais de uma passagem para chegarem ao local
de trabalho, por residirem em um local afastado, ou mesmo terem que suportar o ônus
de seu imóvel ser desvalorizado pelo surgimento de aglomerados próximos a este,
podendo observar que estes fatos tem gerado cada vez mais cidades caras, ineficientes,
e, sobretudo injustas.
Portanto, a gerência sobre a cidade também considera a percepção dos cidadãos no
processo de formação das decisões relativas aos locais que habitam, e toda coletividade tem o
direito de fiscalizar as ações do Poder Público que os envolvem, exigindo do administrador
público tanto eficiência decisória quanto correspondência de suas escolhas às necessidades e
anseios da população.
Por sua vez, os cidadãos devem se interar das informações sobre os direitos e
interesses da coletividade que deverão ser transmitidas de forma transparente, e desse modo,
participarem e manifestarem seus interesses em busca de melhorias no espaço urbano.
Mas não bastam que sejam fornecidas simples informações, tem-se que haver
informações adequadas e acessíveis de modo que todo cidadão não seja um mero espectador e
possa compreendê-las o mínimo para participar frequentemente das instancias políticas que
irão fazer parte de seu cotidiano.
Do mesmo modo, os espaços de discussão e participação terão que proporcionar
acessibilidade a todos os cidadãos interessados de forma que sua atuação não seja prejudicada
por falta de informação e dificuldade de locomoção nos diversos canais institucionais que
possibilitam à cidadania e a tomada de decisões com igualdade de oportunidade para
construção de cidades mais sustentáveis, humanas e mais dignas de se viver.
Observa-se que dar acesso aos diversos atores sociais, em especial aos excluídos, na
elaboração/construção de políticas públicas destinadas a criação de cidades sustentáveis,
tende a romper com a segregação existente nos diversos municípios existentes no Brasil, bem
como fortalece a mitigação da pobreza política característica de grande maioria das cidades
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no Brasil. O orçamento participativo é um bom exemplo que permite a intervenção da
sociedade nos investimentos públicos.
Para Maricato:
O “orçamento participativo” constitui uma mudança no padrão de financiamento
urbano. Ele significa a ruptura com o investimento público submetido aos interesses
do mercado imobiliário, o que por sua vez alimenta a segregação territorial e as
desigualdades. [...]. os excluídos passam a sujeitos políticos que participam
diretamente das decisões e que podem portanto exercem algum controle sobre o
Estado, que se torna mais próximo e mais transparente. Rompe-se, também, com o
indefectível clientelismo político, embora isso dependa do grau de democracia
exercida no processo, pois o risco da cooptação está sempre presente. Trata-se de
impacto amplo na vida da cidade e de seus habitantes, que contribui para construir
um novo modo de gestão dos problemas e interesses locais. (MARICATO, 2011, p.
190).

A presença de conselhos municipais também é fundamental para decisões que
interferem diretamente na vida dos cidadãos. Trata-se de órgãos colegiados de participação
popular na Administração Pública Municipal, que reúne representantes do governo e da
sociedade civil para discutir, estabelecer normas e fiscalizar a prestação de serviços nos
Municípios, possuindo caráter consultivo, normativo e deliberativo sobre políticas públicas
dos mais diversos assuntos para a promoção de cidades sustentáveis, como exemplo,
destinação de recursos às áreas sociais para garantia do direito à habitação, à cidade e aos
serviços sociais básicos como educação e saúde; compatibilização entre preservação do meio
ambiente e implantação de projetos urbanos; inserção da reciclagem e reaproveitamento dos
resíduos urbanos, e, por fim, priorização ao transporte público e segurança no tráfego.
Para uma consciência cidadã que busque a promoção de cidades sustentáveis, é
necessário que se disponibilize espaços institucionalizados de participação ampla, direta,
equitativa e democrática dos cidadãos no processo de planejamento, de elaboração,
aprovação, gestão e avaliação democrática de políticas e orçamentos públicos, planos,
programas e ações por meio de órgãos colegiados, audiências, conferencias, consultas e
debates públicos, iniciativa popular de projetos de lei e de planos de desenvolvimento urbano,
consubstanciados no artigo III, 1. da Carta Mundial do Direito à Cidade de 2005.
Da mesma forma, é imprescindível que toda coletividade mantenha os espaços, bens
e equipamentos públicos em boas condições em prol de uma sadia qualidade de vida no
espaço urbano visando à promoção do desenvolvimento sustentável.
Nessa esteira, a efetivação da Democracia Participativa, na qual a sociedade é
responsável pela construção de um espaço local onde seja possível a sua participação nos
processos decisórios e na efetivação das políticas públicas garantidoras de seus direitos
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fundamentais, deverá, necessariamente, envolver e mobilizar os cidadãos nos municípios, pois
tendo acesso às informações necessárias, a população saberá de seus direitos e deveres, dos
limites e condições para uso dos recursos naturais e se sentirá mais responsável pela qualidade
ambiental do lugar em que vive.

5.2 Participação Popular no Planejamento Urbano e a Efetividade do Direito à Cidade
Sustentável

O histórico das políticas públicas de planejamento urbano no Brasil aponta
resistências às medidas democratizantes e a participação popular na tomada de decisões e
gestão do espaço urbano, fundadas em práticas intervencionistas, autoritárias e tecnocráticas,
como exemplo, a construção da rodovia Transamazônica, que foi inaugurada em 1972 durante
o governo militar. Observa-se que antes da Constituição Federal de 1988, o planejamento
urbano era utilizado como orientação para o administrador público que poderia decidir sobre
as opções e políticas a implementar com um estudo e delineamento prévio dos objetivos
aleatório, não sendo até então, juridicamente imposto para ordenação das políticas públicas
urbanas.
Buscando romper com este modelo conservador de planejamento que tornara as
cidades cada vez mais excludentes, para promover alterações na forma de governar e planejar
as cidades, a Constituição Federal de 1988, complementada pelo Estatuto da Cidade (2001),
estabeleceram diretrizes de ordem publica e interesse social para a melhoria do espaço urbano
em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio
ambiental. Da mesma forma, trataram da democratização do planejamento e gestão do espaço
urbano pela inserção da participação popular, tratando-se de uma grande evolução no
processo de planejamento urbano (Quadros 2 e 3).

Quadro 2 - Regra da participação popular no planejamento urbano associado à
organização política.
Autoritarismo

Tecnocracia

Informar Consultar
Manipulação

Informação

Democracia
Discutir
Delegação

Fonte: NOBRE, 1999 apud MAGAGNIN, 2008, p. 20.

Cidadania
Participar
Participação

123

Quadro 3 - Diferenças entre o processo de planejamento participativo e tradicional.
PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
Tempo estimado em meses, para o desenvolvimento do planejamento participativo num período de 5 meses

2

3

7

1. Introdução
Início do processo

2. Coleta
de dados

3. Explicção
processo

do

2

1

4. Avaliação
pública das
alternativas
de projeto

5. Processo de decisão

0

Implementação
1. Introdução
Início do processo

2. Projeto
preliminar
e Revisão

3. Estudos técnicos
Desenvolvimento

4.Alternativas
de projeto

5. Processo de tomada
de
decisão
pelos
representantes

de objetivos
Critérios
Prioridades

PLANEJAMENTO TRADICIONAL
1

2

6

1

1

0

Tempo estimado, em meses, para o desenvolvimento do planejamento tradicional num período de 11 meses.

Fonte: CONNOR (s/d) apud MAGAGNIN, 2008, p. 19.

Constata-se dessa forma, que antes da Constituição Federal de 1988 o envolvimento
popular era praticamente nulo, havendo um processo de gestão autocrático e ditatorial, em
que o caráter das decisões era apenas informativo, para os planos de construção das cidades.
Após a Constituição Federal de 1988, ampliam-se os canais de discussão e
participação, havendo um modelo de governo participativo que permite a partilha na tomada
de decisões. Sobre as mudanças ocorridas após a Constituição Federal de 1988, Rolnik
comenta que:

Os anos 1990 representaram também no país um período de intenso debate, no seio
da sociedade civil, dos partidos e governos acerca do papel dos cidadãos e suas
organizações na gestão da cidade. Além disso, foram anos de avanços institucionais
no campo do direito à moradia, do Direito à Cidade, do fortalecimento jurídico da
noção de função social da propriedade e do reconhecimento dos direitos de posse.
Esse movimento teve grande impulso com a reestruturação de um movimento pela
reforma urbana e a constituição de um fórum desde o período da Constituinte que
agregou movimentos sociais e populares a setores técnicos e acadêmicos da área de
políticas urbanas. Práticas de participação popular e controle social das políticas e
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do orçamento público foram experimentados em nível local em várias cidades do
país, de tal forma que a noção de construção de políticas como tarefa de uma esfera
pública não restrita ao campo da representação parlamentar foi progressivamente
adentrando a prática e agenda de governos, nos diferentes níveis. Experiências de
orçamento participativo, conselhos gestores e de programas auto gestionários
marcam um novo modo de atuação tanto dos gestores quanto da sociedade civil
organizada (movimentos sociais, ONGs, sindicatos). (ROLNIK, 2006, p. 203).

A partir da Constituição Federal de 1988, o planejamento urbano passou a ser
obrigatório na política urbana nos termos dos artigos 29, XII, 174 e 182, definindo-se como
um mecanismo onde são realizadas metas e ações governamentais para estruturação e
organização da utilização dos espaços públicos e da economia da cidade, na busca da
conservação do meio ambiente e de mudanças necessárias à consecução do desenvolvimento
socioeconômico, visando melhorar a qualidade de vida da população em áreas urbanas
existentes ou a serem planejadas.
Para Aguiar (1996, p. 33), ‘‘planejar é estabelecer diretrizes, traçar rumos, estudar
problemas, programar soluções, viabilizar obras e serviços e adotar medidas que conduzam a
objetivos previamente determinados. Fernandez (1993, p. 33), complementa e diz que “o
planejamento é a base necessária e fundamental de toda ordenação urbana. É um meio para
ordenar a cidade (modernamente também, e por extensão, para dirigir a ordenação do
território)31.
Interessante acentuar que as ações de planejamento são políticas públicas de
desenvolvimento urbano, para serem executadas no âmbito da União para elaborar e executar
planos nacionais e regionais de ordenação do território bem como do desenvolvimento
econômico e social (art. 21, IX, CRFB/88) e também do Poder Público Municipal, o qual
compete planejar o uso, parcelamento e a ocupação do solo urbano, de maneira a promover o
adequado ordenamento territorial (arts. 30, inc. VIII c/c art. 182 da CRFB/88).
A participação popular está garantida no processo de planejamento pela gestão
democrática constante no Estatuto da Cidade e pela noção de democracia participativa que
informa a Constituição Federal, possuindo valoroso destaque no cenário do Estado
Democrático de Direito em que o poder estatal zela pela conformação dos valores e interesses
da sociedade dispostos no texto constitucional e na legislação correlata.
Na execução do planejamento urbano em prol do Direito a Cidades Sustentáveis
voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população, há que se destacar a participação
31

Texto original: “el planeamiento es la base necesaria y fundamental de toda ordenación urbana [...]. Es um
médio para ordenar la ciudad (modernamente también, y por extensión, para dirigir la ordenación del território)”.
FERNÁNDEZ, Antônio Carceller. Introducción al derecho urbanístico. 2ª ed. Madrid: Editorial Tecnos, 1993.
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de vários profissionais (urbanistas, geógrafos, arquitetos, sociólogos, historiadores,
economistas, juristas, psicólogos etc) de diversas de áreas, cada qual, com uma visão holística
do crescimento urbano, desenvolvida por meio da elaboração de trabalhos em equipes
multidisciplinares, incluindo também a participação da sociedade que configura como
substrato de legitimação e otimização de resultados no planejamento municipal.
Neste diapasão, o Direito à Cidade Sustentável, consiste em uma nova lógica que
‘‘universalize o acesso aos equipamentos e serviços urbanos a condições de vida urbana digna
e ao usufruto de um espaço culturalmente rico e diversificado e, sobretudo em uma dimensão
política de participação ampla dos habitantes das cidades na condução de seus destinos’’
(GRAZIA, 2002, p. 16).
Não obstante, a efetividade desse direito tem sido comprometida no atual contexto
urbano municipal, com a constatação de vários problemas, tais como, locais inadequados para
a destinação do lixo, congestionamento das vias de tráfego, construções em áreas de risco de
desmoronamento e etc, tratando-se de uma afronta aos direitos dos cidadãos, em especial, aos
direitos de natureza social que são amplos e carecem de uma maior distribuição dos
investimentos públicos.
Além disso, o direito à moradia, tratado na Carta de Atenas de 1933 e na Carta
Mundial pelo Direito à Cidade está longe de ser garantido a população, que está vivendo sem
nenhum dos direitos que compõem cidades bem planejadas e sustentáveis, como saneamento
adequado, transportes coletivos acessíveis, saúde e educação básicos, segurança, entre outros.
Dessa forma, a importância do planejamento urbano territorial se traduz em saber as
necessidades da população e levantar prioridades, buscando soluções viáveis e adequadas aos
problemas de ordenação físico territorial de acordo com os recursos financeiros disponíveis.
A respeito do planejamento urbano, Oliveira Santos discorre que:

É através do planejamento urbano, vinculado ao planejamento econômico, que o
Município vai se programar para possíveis intervenções no contexto territorial da
cidade, utilizando-se racionalmente de meios para a obtenção de determinado fim,
que segundo o artigo 182 da Constituição deve ser o desenvolvimento das funções
sociais da cidade e a garantia do bem-estar dos munícipes. (OLIVEIRA SANTOS,
2008, p. 79-80).

Então, para garantir tais finalidades e corresponder às funções sociais da cidade no
intuito de obter mecanismos sustentáveis de planejamento nos municípios, é imperioso que o
Poder Público municipal inclua a participação dos cidadãos na gestão e na fiscalização, bem
como estabeleça sistemas de controle social da qualidade dos serviços.
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Considerando a realidade brasileira, a participação da popular e o exercício da
cidadania não devem se limitar apenas ao direito de votar e ser votado, mas tem que ser um
hábito natural entre os cidadãos, com o objetivo de se criar um ambiente propício ao engajamento da
população e de despertar interesses e responsabilidades coletivos pelos problemas urbanos surgidos
nos municípios, levando em consideração a busca pelo Direito à Cidade Sustentável, em que o

ambiente citadino é caracterizado por ser espaço político, social, econômico, cultural e
filosófico, em que é possível o desenvolvimento das potencialidades humanas.
Do mesmo modo, para que a questão da gestão urbana democrática vá além dos
meros discursos e seja realmente incorporada ao planejamento urbano, é forçoso que o Poder
Público, sobretudo, os membros do Poder Legislativo, respeitem as deliberações coletivas
(debates, audiências e consultas públicas, conferências sobre assuntos urbanos, planos de
desenvolvimento urbano e iniciativas de projeto de leis), que servem para determinar o modo
que se dará a participação popular e mostrar como a população pode atuar de forma articulada
propondo soluções e melhorias para os municípios, contando muitas vezes com o aporte
técnico de ONGs, universidades e profissionais das mais diversas áreas.
A estas deliberações coletivas impõe-se a composição de processos democráticos e
participativos, para que gestores públicos municipais cumpram suas atividades no sentido de
promover a democratização do planejamento e da gestão.
Um dos principais meios de participação popular ocorre através dos Conselhos
Sociais, que são um importante canal de interação do Estado com a sociedade articulando os
interesses de diferentes segmentos, entretanto, Celina Souza, aponta fragilidades no
funcionamento prático dos conselhos, que não se realizam conforme a teoria para representar
os interesses da sociedade, mas sim, no único e exclusivo interesse da administração pública e
de seus representantes:

A experiência desses conselhos precisa de mais tempo, mas os primeiros relatos não
são nada animadores. [...]. E os primeiros trabalhos feitos referentes a isso avaliam
esses conselhos no seguinte sentido: há uma inflação exagerada de conselhos e que
há um controle muito grande ou mesmo uma manipulação dos prefeitos sobre eles;
em geral a esposa, a filha, a irmã do prefeito fazem parte desses conselhos, ou então
existe apenas uma formalidade e as pessoas que fazem parte não participam das
decisões, fazem apenas figuração [...]. Não é que o conselho em si seja ruim, mas é
preciso olhar-se sempre para o fato de que estruturas e instituições não geram
soluções por si só. (SOUZA, 2001, p. 65-66).

Observa-se que geralmente os conselhos são criados no interior da estrutura do Poder
Executivo e sua criação, composição e funcionamento devem ser aprovados por lei, todavia, a
sociedade não deve ser ludibriada por representações institucionais que buscam esconder, na
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profusão de instâncias participativas, simples processos de legitimação litúrgica. Sendo assim,
faz-se necessários a implantação de órgãos que representem positivamente a população.
Por sua vez, Moreira Neto e Castro fazem uma assertiva mais ponderada acerca da
participação popular dentro da Administração Pública:

Por certo, ainda, mesmo que adequadamente instituída, a participação não será
panacéia; parece, contudo inegável que, sabidamente aplicada, onde e quando se
demande aqueles tipos de decisões que digam mais ao bom senso que à técnica e
seja desnecessária ou desrecomendada a partidarização de alternativas, pode-se
vislumbrar sua crescente importância na homogeneização do continuum sociedadeEstado, preparando um futuro de maior legitimidade e até de maior eficiência da
ação estatal, pois as decisões públicas compartilhadas com seus destinatários são
cumpridas com mais empenho e com menos resistências. (MOREIRA NETO;
CASTRO, 1998. p. 55-6).

A democracia somente se efetiva se os resultados dos meios de discussão e decisão
pública acerca dos destinos dos municípios forem incorporados ao planejamento dos espaços
urbanos. Afinal, a pluralidade de participação é a essência da democracia. A ausência dessa
pluralidade condiciona a falta de raciocínio dialético, em que prevalece apenas uma opinião e,
em grande parte das vezes, nem sempre a correta, que não leva em consideração os reais
interesses da coletividade. Nessa linha de raciocínio, Fonseca destaca o papel das
administrações municipais para o êxito de um modelo de democracia mais participativa:

Para que as experiências de democracia participativa obtenham êxito, as
administrações municipais têm papel fundamental, através da criação de canais de
interconexão que viabilizem a integração entre governo e dos diversos segmentos da
sociedade, especialmente a população de menor renda. De tal maneira, que possam
ser partícipes das diversas fases do processo de planejamento e de deliberação
das Políticas Públicas a serem implementadas nas cidades. (FONSECA, 2009, p.
34).

Uma ampla participação com representatividade em todos os setores e etapas do
planejamento urbano é essencial para se conhecer os valores e prioridades daqueles para os
quais se está planejando.
É certo, que há planejadores urbanos treinados (supostamente) e preparados para
analisarem algumas das necessidades básicas dos cidadãos em suas respectivas cidades,
porém, tal análise é muita genérica em muitas das vezes, e descreve propriedades e
regularidades que abarcam um grande número de situações, mas que são gerados a partir de
pesquisas pontuais, realizadas em locais, culturas e realidades específicas. Nesse passo,
Saboya (2014, s/p.), aponta que ‘‘qualquer pessoa que já tenha participado de um processo
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real de planejamento sabe que a miríade de aspectos a serem levados em consideração é
incomparavelmente maior do que o que pode ser encontrado em livros’’.
Portanto, torna-se de fundamental importância, ouvir a população para entender suas
carências e prioridades de forma aprofundada. Sem a voz popular, corre-se o risco do
planejamento, não considerar todos os aspectos relevantes referentes aos principais problemas
ocorridos nas cidades, e se adotar técnicas e soluções para problemas diversos daqueles
vivenciados pela população.
Isso é bastante compreensível, pois a história revela várias situações em que aspectos
básicos não foram levados em consideração pelo planejador e isso gerou consequências
catastróficas para população. Assim, a amplitude dos aspectos que devem ser considerados na
formulação dos planos e as consequências previstas é sempre um ponto de tensão, que por sua
vez, pode ser suavizada pela participação.
Por isso, a presença de vários pontos de vistas determinados por uma ampla e
representativa parcela da sociedade é indispensável. Nestes pontos de vista, há importantes
informações que não são encontradas em mapas, tabelas e fotografias, mas somente na
experiência de vida das pessoas, e o conhecimento gerado por essa experiência, tem de ser
trabalhado em um processo colaborativo entre técnicos e a população.
A respeito da cooperação entre técnicos e a importância da participação popular nos
processos de planejamento e gestão urbanos, pode-se ressaltar que:

Há, tanto no meio técnico quanto junto a grande parte da população, uma falsa
dicotomia entre a técnica e a participação. Ambas podem conviver perfeitamente e
auxiliar uma à outra, com valiosos ganhos advindos da sinergia entre elas. Isso
implica, entretanto, uma profunda reestruturação na formação dos técnicos, que
precisam desenvolver a habilidade de organizar, preparar, conduzir e sistematizar os
resultados dessas interações. Reuniões e assembleias conduzidas sem esse
conhecimento tendem a ser improdutivas e desgastantes, trazendo mais prejuízos
que benefícios (infelizmente, prestam-se também para “justificar” processos
extremamente deficientes ante o judiciário). (SABOYA, 2014, s/p.).

Nesse sentido, a construção de cidades sustentáveis, que leva em consideração uma
série de práticas voltadas para melhoria da qualidade de vida da população, desenvolvimento
econômico e preservação ambiental, pode ser plenamente viabilizada pelo Poder Público local
com a participação popular, para resolver ou buscar soluções para intervenção direta em
locais mal planejados, (re) urbanizando-os com áreas verdes e adotando práticas sustentáveis
que visam diminuir ou até mesmo eliminar os impactos ao meio ambiente, como exemplo:
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A reciclagem de resíduo material; não apenas em reciclável e não reciclável, mas
também o óleo de frituras, as pilhas, baterias e equipamentos eletrônicos devem
ser descartados para que empresas especializadas possam dar o destino correto a
este material;



Diminuição do consumo de energia; Uso de fontes de energias renováveis e
limpas, além de evitar a poluição do ar causam pouco impacto ambiental. A
energia solar (gerada pelo sol) e eólica (gerada pela força do vento) são bons
exemplos.



A utilização de sacolas ecológicas, dispensando assim as sacolas de plásticos
oferecidas nos supermercados;



A utilização de papel reciclável, o uso de madeiras certificadas para fabricação
de móveis;



Reuso de água pelas indústrias: gera economia de água para as empresas e evita o
lançamento de água contaminada na natureza;



Extração de recursos minerais sem provocar impactos ambientais;



Preservação de mananciais, combatendo a ocupação ilegal destas áreas;



Trocar o transporte individual por coletivo ou bicicleta;



Desenvolvimento e uso de novas tecnologias capazes de reduzir a poluição
emitida por veículos automotivos. (SOUZA, 2013, p. 76-77).

Vale dizer, que o Poder Público tem o ônus de ser transparente e um dos prérequisitos da participação popular na gestão das políticas públicas urbanas é a informação,
pois a população tem o direito de ser informada sobre as políticas públicas que irão atendêlas, quer sejam planos, programas ou projetos que digam respeito à funcionalidade das
cidades. Desse modo, são políticas públicas que visam um planejamento urbano sustentável e
que devem ser permeadas pelo Poder Público e pela sociedade como um todo:

Ações efetivas voltadas para a diminuição de gases do efeito estufa, visando o
combate ao aquecimento global; medidas que visam à manutenção de bens naturais
comuns; planejamento e qualidade nos serviço de transporte público utilizando
fontes de energia limpa; incentivo e ações de planejamento para o uso de meios de
transporte não poluentes; destino adequado do lixo; adoção de práticas para o
consumo consciente da população; programas voltados para arborização das ruas e
espaços públicos e outras medidas que favorecem a população e ao meio ambiente.
(SOUZA, 2013, p. 77).
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Todas essas medidas devem ser incluídas no planejamento urbano dos municípios,
visando alcançar o desenvolvimento sustentável, porém, é evidente que a concretização
dessas práticas ainda é uma realidade distante na maior parte dos municípios do Brasil.
A atual situação macroeconômica brasileira atrelada ao processo de globalização
contribui para o crescimento acelerado das cidades e a ocorrência de grandes impactos
espaciais, colaborando para ineficiência do planejamento urbano. Sem uma ordenação
territorial planejada para o grande contingente populacional, as grandes cidades estão
crescendo de forma totalmente desordenada tornando-se foco de violência, desemprego,
déficit habitacional, deficiência de transporte de qualidade e extrema pobreza.
Para tanto, uma saída necessária que se mostra viável na atualidade para equacionar e
antecipar-se aos vários problemas das áreas urbanas é a implantação de políticas públicas
proporcionadas por um planejamento urbano participativo, em que há um maior envolvimento
da sociedade na discussão de diferentes problemas ambientais, sociais e econômicos:

No planejamento participativo, cada participante traz uma nova contribuição para o
processo de discussão. Neste sentido há uma grande diversidade de ideais (sic),
metas, tarefas, habilidades e representações (onde os participantes representam
distintos setores da sociedade: público, privado, científico, etc.), o que possibilita
que os problemas sejam analisados sob diferentes pontos de vista. Neste sistema
podem-se observar as seguintes características: i) diversidade de participantes e
interesses; ii) aumento na interação entre os participantes e entre eles e os
instrumentos de suporte a decisão; iii) alteração no método e processo de
planejamento, já que neste caso o processo de planejamento está intimamente
associado ao contexto político da cidade. (MAGAGNIN, 2008, p. 18).

O planejamento participativo iniciou-se após a Constituição Federal de 1988 e
efetivou-se, no país, como modelo de planejamento e gestão das cidades, a partir da
aprovação do Estatuto da Cidade, em 2001, passando a contar com presença de instâncias,
fóruns e outros diversos segmentos deliberativos e inclusivos no sentido de ampliar e
estimular a participação. Entre estes segmentos, aparecem os Movimentos Sociais, que
ganharam força no processo de redemocratização do país, e vêm desempenhando um papel
fundamental na consolidação do Estado Democrático de Direito, ao auxiliar a tomada de
decisões acerca dos vários problemas existentes nas áreas urbanas, contribuindo para uma
distribuição mais igualitária de oportunidades e uma descentralização do poder do Estado de
forma que haja uma maior transparência no processo decisório dos dilemas urbanos.
De acordo com Allen, Kilvington e Horn o processo de um planejamento
participativo pode ser dividido em três fases:
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Quadro 4 - Fases de um planejamento participativo.

1. INÍCIO DO PROCESSO
2. PLANEJAMENTO
3. IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAÇÃO
Fonte: Allen et al.,2002, s/p.
Assim, o início do planejamento corresponde à junção de diversos segmentos e
definição das regras a serem adotadas para estudo e levantamento da situação dos municípios,
de seus problemas e prioridades; a segunda fase de planejamento, diz respeito às tarefas
realizadas em conjunto para definir, após a coleta de dados, os objetivos e metas a serem
executados em programas de ações; e por último, a implementação e o monitoramento referese à execução das ações e a observação em determinados período de tempo se essas ações
estão sendo executadas conforme os objetivos determinados.
Por sua vez, cada etapa do planejamento participativo demanda um tempo maior de
duração em comparação com o planejamento tradicional, pois permite que vários grupos da
sociedade participem das discussões relativas aos problemas urbanos e embora possa haver
algum atrito entre os participantes em um dado momento, o certo é que se trata de um
processo mais real e democrático de planejamento em busca do desenvolvimento e progresso
em seus aspectos físico-territorial, econômico e social.
O processo de participação popular no planejamento urbano também pode ocorrer
de forma passiva ou ativa, ficando a cargo dos planejadores decidirem o grau com o qual
envolverão a participação de representantes da comunidade ou a participação direta da própria
população no processo de tomada de decisão, conforme exposto na tabela abaixo.

Tabela 4 - Grau de envolvimento popular no processo de tomada de decisões.
FORMAS DE PARTICIPAÇÃO
1 Participação Simulada

2 Participação Passiva

DESCRIÇÃO
Neste tipo de participação, embora a comunidade
tenha representantes junto aos órgãos oficiais, elas
não possuem o direito ao voto.
Neste caso, o processo de decisão é unilateral. Todas
as decisões são tomadas pela administração
(decisores) e a comunidade apenas é informado do
que está sendo discutido ou planejado pelos técnicos.
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3 Participação por Consulta

4 Participação através de Incentivos Materiais

5 Participação Funcional

6 Participação Interativa

7

Participação

através

da

Mobilização

Comunidade.

da

A participação neste caso é realizada através de
consultas realizadas junto a população ou por
questionamentos. A definição dos problemas, o
controle de informações e a análise ficam a cargo dos
decisores-técnicos. Neste processo não há
participação da população direta no processo de
tomada de decisão.
O processo participativo é estimulado através do
recebimento de algum bem (dinheiro ou alimento)
pela contribuição à pesquisa. Entretanto, no caso do
término do benefício, o processo de participação
também sofre perdas.
O envolvimento popular, neste caso é realizado com
técnicos. Os problemas são discutidos através de
grupos que definirão os objetivos do projeto.
Entretanto, a decisão final é realizada apenas pelos
técnicos.
Este é o processo participativo mais ativo, ou seja, a
população interage em todo processo de tomada de
decisão, desde a fase de análise, desenvolvimento dos
planos de ação até a definição final dos projetos.
Através da iniciativa da comunidade, o processo de
discussão sobre os problemas urbanos pode ser
realizado com a parceria de ONGs e órgãos
governamentais, mas a característica desse processo é
a iniciativa da comunidade em resolver seus
problemas

Fonte: PRETTY, 1995 apud ALLEN, 2002.

Como se vê, a tabela acima exibe os modos com que a participação popular é
realizada, partindo de um nível (1) maior de passividade/manipulação, para um nível (7) mais
ativo em que há uma maior mobilização da sociedade, que é o objeto da pesquisa.
Nesse segmento, chama-se atenção mais uma vez, para a necessidade da população
se engajar nas decisões locais que envolvam o planejamento e a disponibilidade de serviços
públicos em prol de uma cidade sustentável, como a coleta de lixo, estruturação das redes de
esgoto, preservação dos mananciais de água potável, instalação de pontos de transportes
coletivos, instalação de iluminação pública, entre outros.
Para consecução do Direito a Cidades Sustentáveis, é imperativa a presença do
planejamento do desenvolvimento das cidades com um maior grau de participação popular
que é condição de legitimidade das políticas públicas a serem implantadas. Ou seja, sem a
participação da população, sem a abertura de canais de comunicação que proporcione o
conhecimento das necessidades, interesses e prioridades dos cidadãos, garantindo-lhes o
mínimo de serviços básicos para sua sobrevivência e dignidade, nenhuma política urbana, que
objetive ser sustentável, poderá se realizar.
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A título de exemplo, Porto Alegre/RS foi à cidade pioneira na implantação do
planejamento participativo junto à comunidade, com discussões em um primeiro momento
sobre o orçamento participativo na década de 1990. Posteriormente, foi-se discutido o Plano
Diretor da cidade, que foi denominado de Desenvolvimento Urbano Ambiental (PDDUA).
Este ‘‘foi o primeiro plano diretor do Brasil que contou com a participação popular no
processo de tomada de decisão, com proposição de diretrizes urbanísticas inovadoras para
cidade, sendo referencia para outras administrações municipais’’ (MAGAGNIN, 2008, p. 18).
Em contrapartida, Saboya relata um exemplo em que a população tem sido privada
de participar no projeto de um Plano Diretor:

Florianópolis, por exemplo, que em muitos aspectos é considerado um Município
desenvolvido, vem há 7 anos dando uma aula do que não fazer com relação à
participação popular. Para fechar com “chave de ouro”, o anteprojeto do Plano
Diretor foi aprovado na Câmara de Vereadores com 305 emendas aprovadas sem
haver discussão participativa. (SABOYA, 2014, s/p.).

Ora, um governo que não permite a participação popular no planejamento urbano do
município que tem o papel de formular políticas públicas voltadas para o atendimento às
necessidades da população se mostra totalmente insustentável e insensível na gestão do
Direito à Cidade Sustentável, ou seja, os direitos urbanos declarados em um planejamento
sem a pluralidade de participantes nos discursos racionais do seu processo de elaboração,
nada valerão se não forem aplicados na comunidade na qual os cidadãos vivem, e mais ainda,
se sua cidadania e suas peculiaridades não são levadas em consideração, pois uma cidade
sustentável ascende da situação de mero espaço territorial, para local de formação de
identidades e de exercício da cidadania.
Então, para superar essa estrutura concentrada e privatista na tomada de decisões
públicas, propõe-se que cada organização de classe exerça um papel fundamental de
manifestação para garantir que os direitos fundamentais a propriedade, a moradia, ao meio
ambiente equilibrado, ao transporte, ao trabalho e lazer, dentre outros, se tornem objetos de
concretização e efetivação estatal.
Há de se registrar uma série de obstáculos que prejudicam a efetividade do
planejamento participativo: inicialmente, observa-se um grande número de necessidades
urbanas complexas, como habitação, saneamento, transporte, projetos urbanísticos, entre
outros, que prejudica a formulação de uma agenda comum aos diversos movimentos.
Outros obstáculos ocorrem com o desprovimento de recursos públicos para bens e
serviços e o destaque na municipalização das ações do Estado sem a devida composição pelo
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poder municipal de um corpo técnico, econômico e de pessoal (capacitados para gestão
pública) necessário para o desenvolvimento de suas ações, ou seja, há vários municípios com
falta de estrutura administrativa, que nem mesmo possuem secretarias de planejamento,
fazendo-se necessária uma mudança na estrutura organizacional municipal para atender as
demandas do planejamento urbano e em particular para gestão democrática participativa.
De modo semelhante, outro obstáculo refere-se à escassez de recursos e pouca
capacidade por parte dos atores sociais, uma vez que grupos sociais com menos recursos são
tendenciosos a ter pouca participação, influindo negativamente na composição das instâncias
participativas, como geralmente ocorre, com os conselhos municipais. Neste aspecto, Ricci
(2002, p. 72), assevera que ‘‘os conselheiros não representam o perfil médio da população,
mas os segmentos mais organizados da sociedade, em um momento de transição entre os
modelos formais e tradicionais e modelos participativos de gestão pública’’. E o autor
complementa, “[...] a lógica seletiva da política formal brasileira [que] parece contaminar
vários mecanismos de participação popular na gestão pública, e a renda aparece como fator de
seleção ou exclusão política” (RICCI, 2002, p. 96).
Embora com um “verniz” participativo, as decisões relativas às políticas públicas
urbanas são feitas por meio do Poder Executivo, que com um comportamento formalista e o
que poder-se-ia denominar de prefeiturização dos conselhos realiza as nomeações para sua
composição, representados em sua grande maioria por mandatários governamentais e
classistas, sobretudo, os grupos econômico-empresariais.
Isso faz com que a gestão pública municipal no Brasil seja fortemente marcada pela
presença de elites clientelistas que em grande parte apresentam um caráter patrimonialista,
impondo-se como um obstáculo no progresso da democracia participativa.
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Do mesmo modo, falta vontade política para considerar a participação popular como
um importante instrumento na elaboração de políticas públicas urbanas municipais, seja no
âmbito do Poder Executivo (por receio de dividir parte do poder constituído), ou no âmbito
do Poder Legislativo (por desconfiança dos espaços participativos que poderá minorar a
representação dos governantes na elaboração e aprovação de leis), havendo um
distanciamento entre o Poder Público municipal e a população.
Ainda resta evidenciado que, muitas vezes a participação popular também ocorre de
maneira contrária de como deveria ser realizada, pois surgem representações nas comunidades
com o intuito de promoção pessoal de seus líderes, deixando-se de lado a real preocupação
com os problemas existentes na comunidade que ora se representa.
Para tratar de outro obstáculo referente a efetivação da participação popular no
planejamento urbano, Vieira et al. relatam o seguinte caso:

A referida base legal exige que a construção dos planos diretores seja feita com
efetiva participação popular, indicando alguns instrumentos para garantir essa gestão
democrática. Entretanto, a efetividade dessa participação muitas vezes é prejudicada
pela atuação dos diversos agentes envolvidos no processo. Esse prejuízo se
apresenta pelo desconhecimento de aspectos legais do que pode ou não ser
entendido como processo participativo; pela tentativa de evitar conflitos e, assim,
eliminar a possibilidade de discussão e consenso, em favor de interesses de grupos
específicos; ou ainda, pela presença pouco representativa da população que, por
vezes, não se sente detentora de instrumentos e conhecimentos para as discussões,
ou ainda, não acredita que o processo de mudança possa ser desencadeado por sua
participação [...]. (VIEIRA et al., 2013, p. 116).

Neste ínterim, o desinteresse dos participantes aparece como mais um obstáculo para
efetividade do planejamento e gestão urbana participativa, que deixa de participar por não
entenderem os assuntos debatidos, onde são utilizados vários termos técnicos pela equipe de
planejamento que suscitam dúvidas, havendo tendência para uma aceitação quase que
automática das decisões do poder público por parte dos atores sociais que além do
desinteresse, são manipulados em muitos dos casos.
Geralmente as primeiras reuniões apresentam um grande número de participantes
com representantes de entidades de classe, técnicos de diferentes áreas do governo e
moradores de comunidades. Entretanto, a maioria das reuniões, são realizadas por temática/
ou região da cidade, onde se observa uma grande mudança de representação, entre eles
membros da comunidade, e diminuição no número de participantes que pouco acostumados a
participarem não se interessam em aprofundar as discussões, dificultando a implementação do
planejamento urbano participativo.
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Neste contexto, evidencia-se que a implementação do planejamento urbano
participativo apresenta obstáculos que restringe a participação da população na tomada de
decisões dificultando a sua execução.
No entanto, é evidente que o planejamento urbano participativo, instrumentalizado
por políticas urbanas, planos, leis, projetos, entre outros, é uma base importantíssima para o
desenvolvimento sustentável dos municípios, que mobiliza os cidadãos em torno de um
projeto comum e articulado de cidade, e equilibra as relações humanas em geral (sociais,
políticas, culturais e econômicas), por meio de um meio ambiente capaz de proporcionar uma
boa qualidade de vida, com dignidade, erradicação da pobreza, diminuição das desigualdades
sociais, e bons serviços públicos para a população.
Por fim, observa-se que o processo de planejamento urbano municipal em geral, será
realizado através da elaboração, manutenção e execução de vários planos: Plano de
Desenvolvimento Econômico e Social; Planos Regionais, Setoriais e Especiais; Plano
Plurianual; Disciplina do Parcelamento, do Uso e da Ocupação do Solo; Zoneamento
Ambiental; Gestão Orçamentária Participativa; Lei de Diretrizes Orçamentárias; Orçamento
Anual; e por último, o Plano Diretor. Este último merece grande destaque, pois trata-se de um
instrumento jurídico formal imprescindível para o desenvolvimento sustentável urbano e
efetividade do Direito á Cidade Sustentável, bem como para os demais planos urbanísticos, e
será abordado adiante.

5.2.1 O Plano Diretor: Instrumento Para a Concretização de Espaços Urbanos Sustentáveis

No modelo de Estado Democrático de Direito, em que o Estado deve concentrar suas
ações em prol do bem comum, a figura das políticas públicas é de fundamental importância
como meio para satisfação de interesses coletivos. Para Bucci (2002, p. 241), políticas
públicas são “programas de ação governamental visando a coordenar os meios à disposição
do Estado e as atividades privadas, para realização de objetivos socialmente relevantes e
politicamente determinados”.
Assim, a privatização por grupos sociais determinados (clientelismo) e o modo de
representação congressual que transforma os legisladores em captadores de verbas públicas,
faz com que muitos municípios sejam incapazes de formularem políticas públicas que levem
necessariamente em consideração os interesses da sociedade, sendo necessário um mecanismo
de participação social que fiscalize e assegure uma consulta aos diversos setores envolvidos
para convalidar os instrumentos de gestão pública.
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Consoante a este fato, Feres expressa sua opinião:

A escolha de diretrizes de ação e dos meios necessários para a consecução das
finalidades norteadas pelo interesse público são os vetores para a implementação
concreta de formas de atuação do Poder Público, materializando o ideal de Estado
Democrático de Direito, e exprimindo não mais a decisão isolada e pessoal do
agente político, mas escolhas politicamente informadas através de processos
institucionalizados de participação democrática direta que por essa via poderão
mostrar os interesses públicos que tencionam realizar. (FERES, 2008, p. 73).

Desse modo, o Estado Democrático de Direito se materializa através de políticas
públicas realizadas pelo Poder Público com a participação dos cidadãos revestindo-se em
ações que beneficiam a sociedade, sendo que, uma política só poderá ser considerada pública
no momento que abarca os interesses públicos, da coletividade, em especial, quando se
objetiva concretizar uma gama de direitos coletivos fundamentais, como o Direito à Cidade
Sustentável.
Por sua vez, o Plano Diretor aparece como um instrumento que contribui para que a
política urbana alcance os vários setores da sociedade e se transforme em uma ferramenta de
implementação de políticas públicas urbanas nos municípios.
É através do Plano Diretor que se inicia ao processo de planejamento urbano com
vistas a assegurar melhores condições de vida para a população, obtendo-se medidas precisas
para o controle, gerenciamento, execução e fiscalização da política urbana municipal,
levando-se em consideração as peculiaridades e as necessidades locais. O Plano Diretor
orienta a atuação do Poder Público e da iniciativa privada na tomada de decisões políticas
para construção de um instrumento real de planejamento e de governo, que está em constante
execução e transformação em virtude dos problemas urbanos e as necessidades municipais.
Observa-se que a Constituição Federal de 1988 determinou a atribuição aos
municípios para a execução da política urbana em nível municipal com vistas ao
planejamento urbano municipal, o qual será baseado na função social da propriedade, na
distribuição mais justa dos bens e serviços públicos, na gestão democrática e na recuperação
das cidades. Para tanto, foi definida a necessidade de Planos Diretores Urbanos Municipais
previstos em leis orgânicas municipais, como meios capazes de propiciar esses objetivos,
competindo aos municípios maiores responsabilidade nas políticas sociais e urbanas.
Nota-se que este caráter municipalista do Planejamento Urbano e dos Planos
Diretores justifica-se pela proximidade dos cidadãos às questões urbanas, todavia, há um
contratempo quanto às equalizações dos dilemas nas metrópoles, pois cada município é
responsável por um Plano Diretor dentro de seu território.
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A respeito do Plano Diretor, Silva descreve que:

É plano, porque estabelece objetivos a serem atingidos, o prazo em que estes devem
ser alcançados (ainda que, sendo plano geral, não precise fixar prazos, no que tange
às diretrizes básicas), as atividades a serem executadas e que deve executá-las. É
diretor, porque fixa as diretrizes do desenvolvimento urbano do município. (SILVA,
1995, p. 123-124).

Por meio do Plano Diretor, são definidas metas, prioridades, interesses e mecanismos
objetivando-se sistematizar o desenvolvimento físico, econômico e social do território
municipal, para propiciar o bem estar da população local, vinculando-se as ações da
Administração Pública ao desenvolvimento de cidades sustentáveis.
Estas metas, prioridades, interesses e mecanismos devem ser traçados a médio e
longo prazo, e compatibilizarem com as determinações constantes em programas e projetos
estabelecidos no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (art. 40, § 1° do
Estatuto da Cidade), sob o risco de o Plano Diretor causar desconfiança e cair no descrédito
popular, pois conforme pontua Baracho Júnior (2000, p. 284) “a debilidade do Estado, a sua
incapacidade de fazer frente aos problemas da sociedade [...] provoca um impacto sobre a
postura do cidadão perante o Estado, conduzindo-o ao exaurimento da confiança no próprio
Estado”.
Os Planos Diretores deverão ser aprovados pela Câmara dos Municípios que
pretendem instituí-los e são obrigatórios para os municípios com mais de vinte mil habitantes,
de acordo com o artigo 182, §1° da CRFB/88.
Veja-se que na Questão de Ordem em Medida Cautelar na Ação Cautelar AC 2.383,
o Ministro Ayres Brito do Supremo Tribunal Federal decidiu que a Lei Complementar n°
710/05 do Distrito Federal violava diretamente a Constituição Federal ao permitir a criação de
projetos urbanísticos em cidade com mais de vinte mil habitantes “de forma isolada e
desvinculada” do Plano Diretor:

QUESTÃO DE ORDEM. MEDIDA CAUTELAR. LIMINAR QUE CONFERIU
EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REFERENDO DA
TURMA. INCISOS IV E V DO ART. 21 DO RI/STF. PLANO DIRETOR:
INSTRUMENTO
DE
CONCRETIZAÇÃO
DA
POLÍTICA
DE
DESENVOLVIMENTO E DE EXPANSÃO URBANA DAS CIDADES COM
MAIS DE VINTE MIL HABITANTES. LEI QUE PERMITE A CRIAÇÃO DE
PROJETOS URBANÍSTICOS DE FORMA DESVINCULADA DO PLANO
DIREITOR. POSSÍVEL OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A Carta
Magna impôs a concretização da política de desenvolvimento e de expansão urbana
das cidades com mais de vinte mil habitantes por meio de um instrumento
específico: o plano diretor (§ 1º do art. 182). Plausibilidade da alegação de que a Lei
Complementar distrital 710/05, ao permitir a criação de projetos urbanísticos “de
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forma isolada e desvinculada” do plano diretor, violou diretamente
a Constituição Republicana. Perigo da demora na prestação jurisdicional que reside
na irreversibilidade dos danos que decorrerão do registro de áreas, para fins de
parcelamento, com base na mencionada lei. Questão de ordem que se resolve pelo
referendo da decisão concessiva do efeito suspensivo ao apelo extremo. (Questão de
Ordem. Medida Cautelar. Ação Cautelar n° 2.383 – DF. Brasília. Relator Min.
Ayres Brito. Supremo Tribunal Federal. DJ: 27/03/2012).

Portanto, não se poderia permitir que a lei que criasse projetos urbanísticos sem
observar as diretrizes do Plano Diretor da cidade pudesse vigorar.
Os Planos Diretores também são obrigatórios para os municípios integrantes de
regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, de áreas de especial interesse turístico; de
influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito
regional ou nacional; e que estejam incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas
suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou
processos geológicos ou hidrológicos correlatos (art. 41 do Estatuto da Cidade).
Corroborando com o exposto, Minichielo e Ribeiro explicam que:

O Plano Diretor surgiu como o instrumento básico da política de desenvolvimento e
expansão urbana, sendo obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes,
como tratado no § 1 do mesmo Art. 182, da Constituição de 1988, posteriormente
regulamentado pelo Estatuto da Cidade, a partir do Capítulo III, iniciando-se no Art.
39, devendo ser aprovado por lei municipal, deverá englobar o território do
município como um todo, devendo ser garantido pelo Poder Legislativo e Executivo
municipais a promoção de audiências públicas e debates com a participação
população e associações representativas de vários segmentos da comunidade,
garantindo-se ainda a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos,
bem como o acesso a qualquer interessado aos documentos e informações
produzidos. (MINICHIELO; RIBEIRO, 2006, p. 12).

Do ponto de vista do pesquisador do presente trabalho não apenas os municípios com
capacidade acima de 20.000 mil habitantes deveriam estar sujeitos ao Plano Diretor, mas esta
exigência deveria abarcar todos os municípios sendo obrigatório para a implementação de
qualquer política urbana em nível municipal, para que desde a formação do Município, os
espaços urbanos possuam claras diretrizes de desenvolvimento e qualidade de vida.
Em síntese, o Plano Diretor é uma lei municipal que estabelece um conjunto de
diretrizes técnicas e jurídicas que conduzem os aspectos físicos, econômicos, sociais,
culturais, ambientais e administrativos para a ocupação do município, traçadas de acordo com
realidade local, embasadas nas aspirações e peculiaridades dos munícipes, visando ordenar o
pleno desenvolvimento municipal para promover o desenvolvimento econômico sustentável,
garantir a função social da propriedade, preservar o patrimônio histórico-cultural e preservar o
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meio ambiente para as presentes e futuras gerações garantindo-lhes uma melhoria da
qualidade de vida.
O Plano Diretor tem de estar em constante interação com a realidade, para
possibilitar a criação de objetivos de acordo com o contexto municipal. Não pode ser um
‘‘plano acabado, como se todos os planos e metas fossem racionalmente aplicados à realidade
sem que essa lhe apresentasse, com o tempo, respostas às decisões tomadas. Trata-se de um
método vivido, que necessita se reportar à realidade e da realidade para ter movimento, vida’’.
(DIAS, 2012, p. 124).
Isso faz com que o Plano Diretor seja uma importante ferramenta de
responsabilidade municipal, para delimitar as mudanças que porventura sejam necessárias à
realidade local (art. 30, inciso I da CRFB/88) como: reurbanização de um bairro, aumento da
industrialização de determinada área, construção de casas populares, delimitação das áreas
urbanas parceláveis, a edificação ou a utilização compulsória, construção de redes de esgoto,
saneamento de determinada área, retificação de um rio e urbanização de suas margens,
parcelamento32, loteamento33, zoneamento34, arruamento35 e proteção ao meio ambiente.
Dias define o Plano Diretor como,

Plano urbanístico impositivo no âmbito local que deverá regulamentar o uso e a
ocupação do solo urbano; estabelecendo metas para o desenvolvimento urbano,
critérios para utilização da propriedade urbana e mecanismos de controle da política
urbana bem como instrumentos jurídicos que permitam administração do espaço
público e a proteção ambiental (por meio de normas e diretrizes). Terá que ser
elaborado com o auxílio e participação dos cidadãos, isto é, como corolário do
princípio democrático e da soberania popular. (DIAS, 2012, p. 129).

Sendo assim, o Plano Diretor objetiva regulamentar o uso e ocupação do solo urbano
municipal no intuito de fazer com que as atividades de trabalhar, recrear, circular e habitar
estejam em plena harmonia com as particularidades necessárias para o desenvolvimento
32

A palavra "parcelamento" refere-se à divisão, ou mais precisamente a divisão de uma área de terreno em lotes.
O parcelamento do solo urbano, objetiva ordenar o espaço urbano destinado à habitação. Assim é importante que
se faça sua divisão ou redivisão, dentro dos ditames legais. Para Silva (2010, p. 324) ‘‘o parcelamento do solo
urbano visa a urbanificação de uma gleba, mediante sua divisão ou redivisão em parcelas destinadas ao exercício
das funções elementares urbanísticas’’. Diz respeito a atividade desenvolvida pela pelo Poder Público Municipal
Administração Pública, para fomentar os particulares a ordenarem o solo urbano, sob sua vigilância. A Lei
no 6.766, de 19 de dezembro de 1979 dispõe sobre os meios adequados ao Parcelamento do Solo Urbano. Assim,
seu art. 2o preconiza: Art. 2o O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou
desmembramento, observadas as disposições desta Lei e das legislações estaduais e municipais pertinentes
33
De acordo com art. 2°,§ 1o da Lei no 6.766, de 19 de dezembro de 1979, ‘‘considera-se loteamento a
subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros
públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes’’ (BRASIL, 1979).
34
É a ‘‘divisão da comunidade em zona para o fim de regular o uso da terra e dos edifícios, a altura e o gabarito
das construções, à proporção que estas podem ocupar e a densidade da população’’ (MUKAI, 1988, p. 247).
35
Refere-se ao alinhamento e abertura de ruas.
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econômico, social e o equilíbrio ambiental do município, destinando-se a se alcançar o bem
estar e a qualidade de vida populacional.
Ademais, estão inseridos nos Planos Diretores, meios para o desenvolvimento físico
e psíquico dos habitantes, bem como vários elementos que caracterizam uma cidade
sustentável, como a garantia de transporte coletivo para toda a população, de acesso
igualitário a equipamentos urbanos, de moradia, educação, saúde, de saneamento ambiental,
segurança pública, lazer, recreação, cultura, esporte, salvaguardando-se a dignidade humana
dos cidadãos.
Além da previsão no Plano Diretor, estes elementos atrelados a proteção ambiental,
necessários ao desenvolvimento urbano municipal, também estão inseridos em outros
instrumentos, como a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Cidade, e a Lei Orgânica 36
de vários Municípios, no intuito de proporcionar uma vida digna aos cidadãos, conforme
enfatiza Daniella Dias:

Todos estes setores de atuação municipal, elencados na Lei Orgânica do município,
hão de ser implementados em concordância com os princípios constitucionais e com
as normas constantes no Estatuto da Cidade, que albergam valores em busca de um
desenvolvimento urbano que prime pela igualdade de tratamento aos munícipes;
pela realização de direitos humanos de forma a salvaguardar a dignidade da pessoa
humana; pelo desenvolvimento urbano que realize plenamente as funções sociais da
cidade por meio de políticas públicas, produções legislativas que determinem os
limites e as possibilidades de utilização da propriedade privada de forma a cumprir
com sua função social, por meio de planejamento urbano que tenha sempre em
consideração a proteção ambiental, de forma a propiciar qualidade de vida, bemestar populacional e equilíbrio ao ecossistema para que o ambiente urbano seja um
ambiente de qualidade para a atualidade e para as futuras gerações, tudo
considerando as competências constitucionais delegadas ao município para o
tratamento de assuntos de interesse local, que é caso da política de desenvolvimento
urbano, ainda que a temática urbana deva ser entendida como uma questão que
requer atuação conjunta dos entes federativos. (DIAS, 2012, p. 128).

Diante de tantos elementos e interesses a serem compatibilizados, o Plano Diretor
que é o principal instrumento do Município na formulação de metas e diretrizes para o
desenvolvimento local economicamente viável e socialmente equilibrado, e demais
instrumentos da política de desenvolvimento urbano, devem sempre ponderar interesses e
direitos da coletividade, pois ainda estão ausentes no Brasil verdadeiros instrumentos de
municipalização que levem em consideração todos os problemas dos cidadãos.

36

A Lei Orgânica Municipal é uma espécie de ‘‘Constituição Municipal’’, ou seja, é a norma pela qual se regerá
o Município, respeitados os princípios da Constituição Federal e da Constituição do respectivo Estado. É
elaborada pela Câmara Municipal, e cada município tem autonomia para criar sua própria Lei Orgânica de
acordo com suas necessidades e peculiaridades.
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Do mesmo modo, há a importância da participação da sociedade civil e entidades
representativas (centrais sindicais, associações de bairros, classes de profissionais, ONGs,
entidades sem fins lucrativos e etc.) nos instrumentos da política de desenvolvimento urbano,
especialmente no Plano Diretor, a partir de temáticas que envolvem os diversos setores sociais
e as necessidades da população, para um debate abrangente e representativo que abarque as
características físicas, as atividades predominantes, as vocações, os problemas e as
potencialidades do município.
Assinala-se dessa forma, que o Plano Diretor aprovado pela Câmara de Vereadores e
sancionado pelo prefeito do Município deve necessariamente ser produzido com o auxílio da
comunidade, sob pena de ineficácia e nulidade. O resultado, normalizado como Lei
Municipal, demonstra um acordo firmado entre a sociedade e os poderes Executivo e
Legislativo em prol do bem-estar da população citadina. Por outro lado, além de contar com a
participação popular na sua construção, os Planos Diretores obrigatoriamente deverão atender
uma série de requisitos que caracterizam uma cidade sustentável, como a garantia de
transporte coletivo para toda a população, de moradia, limpeza urbana, manejo recursos
sólidos de forma adequada, abastecimento de água, esgotamento sanitário, de saneamento
ambiental, proteção do meio ambiente, dentre outros.
Em contrapartida, a tomada de decisões por parte do Poder Público Municipal sem a
participação popular se mostra incongruente e antidemocrática representando uma afronta ao
exercício da cidadania no Estado Democrático de Direito. De toda forma, há de serem criados
meios para tal participação, pois tal desiderato pode desencadear alguns problemas, tendo em
vista que ainda não há uma metodologia para inclusão dos cidadãos nas decisões urbanas. O
que há são instrumentos capazes de dar legitimidade a esse processo.
De acordo com Soares,

No dia-a-dia da administração municipal, verificou-se que o recurso à participação
popular, muitas vezes poderia atuar também como um complicador, pois ao invés de
agilizar, podia emperrar ainda mais a maquina burocrática. Uma das justificativas é
que, ao abrir espaços para o confronto de interesses divergentes, a prática da
democracia semidireta, numa sociedade marcada por fortes desigualdades
socioeconômicas, pode acirrar os conflitos, em vez de viabilizar soluções
negociadas. (SOARES; GONDIM, 1988, p. 82).

Não obstante, a formulação de uma ação política concertada é de suma importância a
partir de um processo de planejamento integrado aos interesses sociais, descentralizado e
participativo ao mesmo tempo, onde os cidadãos são ouvidos, de forma que se possam
identificar suas carências e dificuldades, e estabelecer metas mais urgentes e imprescindíveis.
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Visando colocar tal ação em prática, o Estatuto da Cidade não descuidou de prever a
obrigatoriedade de transparência e o amplo debate com a comunidade no processo de
elaboração, implantação e execução do Plano Diretor, referindo-se as instâncias e processos
participativos necessários:

Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da
política de desenvolvimento e expansão urbana.
[...]
§ 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. (BRASIL, 2001).

Do mesmo modo, a Resolução n° 25, de 18 de março de 2005, do Conselho Nacional
das Cidades37, no seu artigo 3º, §1º, estabelece que a coordenação do processo participativo
de elaboração do Plano Diretor ‘‘seja compartilhada, por meio da efetiva participação de
poder público e da sociedade civil, em todas as etapas do processo, desde a elaboração até a
definição dos mecanismos para a tomada de decisões’’ (BRASIL, 2005).
No caso, é evidente que a pretensão do legislador é fazer com que o processo de
elaboração do Plano Diretor seja o mais democrático possível. Dessa forma, não há uma
rigidez absoluta sobre como devem ocorrer às audiências e debates, contanto que seja
assegurada a participação da população e das associações representativas.
No entanto, procurando preencher esta formalidade, o Conselho Nacional das
Cidades, no bojo de suas atribuições, emitiu a Resolução n.º 25 de 18 de março de 2005, o
qual estabelece algumas etapas fundamentais para realização de audiências:

Art. 8º As audiências públicas determinadas pelo art. 40, § 4º, inciso I, do Estatuto
da Cidade, no processo de elaboração de plano diretor, têm por finalidade informar,
colher subsídios, debater, rever e analisar o conteúdo do Plano Diretor Participativo,
e deve atender aos seguintes requisitos:
I – ser convocada por edital, anunciada pela imprensa local ou, na sua falta, utilizar
os meios de comunicação de massa ao alcance da população local; II – ocorrer em
locais e horários acessíveis à maioria da população; III – serem dirigidas pelo Poder
Público Municipal, que após a exposição de todo o conteúdo, abrirá as discussões
aos presentes; IV – garantir a presença de todos os cidadãos e cidadãs, independente
de comprovação de residência ou qualquer outra condição, que assinarão lista de
37

Trata-se de um órgão colegiado de caráter consultivo e deliberativo, integrante da estrutura básica do
Ministério das Cidades. Foi instituído em 2004, em convergência com a Política Nacional de Desenvolvimento
Urbano.
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presença; V – serem gravadas e, ao final de cada uma, lavrada a respectiva ata, cujos
conteúdos deverão ser apensados ao Projeto de Lei, compondo memorial do
processo, inclusive na sua tramitação legislativa.
Art. 9º A audiência pública poderá ser convocada pela própria sociedade civil
quando solicitada por no mínimo 1 % (um por cento) dos eleitores do município.
(BRASIL, 2005).

O Estatuto da Cidade também se refere à publicidade quanto aos documentos e
informações produzidos (art. 40,§1°, II). Trata-se de medida destinada a manter a população
totalmente informada sobre as pesquisas, estudos técnicos e outras medidas que sejam
produzidas para o Plano Diretor, o que ocorre, sobretudo, no processo de elaboração. Essa
medida é bastante relevante, pois as informações adequadas são imprescindíveis para
conscientizar os cidadãos na tomada de suas decisões, sendo uma forma de minimizar a
manipulação da população após a divulgação de dados imprecisos sobre determinada questão.
Da mesma forma, as informações têm de ser dadas por pessoas capacitadas e que
conheçam a determinações do Plano Diretor para esclarecer e orientar a população
interessada. O artigo 4° da Resolução n° 25 do Conselho Nacional das Cidades, prevê
medidas para publicidade da seguinte forma:

Art. 4º No processo participativo de elaboração do plano diretor, a publicidade,
determinada pelo inciso II, do § 4º do art. 40 do Estatuto da Cidade, deverá conter os
seguintes requisitos: I – ampla comunicação pública, em linguagem acessível,
através dos meios de comunicação social de massa disponíveis; II- ciência do
cronograma e dos locais das reuniões, da apresentação dos estudos e propostas sobre
o plano diretor com antecedência de no mínimo 15 dias; III- publicação e divulgação
dos resultados dos debates e das propostas adotadas nas diversas etapas do processo.
(BRASIL, 2005).

Por conseguinte, o Estatuto da Cidade preceitua o acesso de qualquer interessado aos
documentos e informações produzidos (art. 40, § 1°, III). Essa disposição legal tem objetivos
semelhantes àqueles encontrados no inciso II, e prevê antecipadamente uma resposta a um
comportamento previsível a ser praticado pelo Poder Público: a restrição de acesso aos
documentos a lideres de associações e partidários. Nesse sentido, com a redação do inciso III,
qualquer cidadão interessado tem o direito de ter acesso aos documentos produzidos para
formulação e execução do Estatuto da Cidade, sendo que negativa por parte de qualquer
agente público pode ensejar a impetração de mandado de segurança.
Observa-se que se as normas atinentes à participação popular contidas no artigo 40,
§4º, do Estatuto da Cidade, forem descumpridas pelo Município, haverá à invalidação do
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Plano Diretor e até crime de improbidade administrativa por parte do Prefeito municipal (art.
52, inciso VI do Estatuto da Cidade), sujeitando-o aos ditames da Lei n° 8.429/92.
Vale ressaltar que a participação popular no que se refere ao Plano Diretor ocorre de
forma constante, pois abrange as três etapas (elaboração, implantação e execução) e em outro
ponto, porque o Plano Diretor deve ser revisto no mínimo a cada dez anos (art. 40, §3°).
O Estatuto da Cidade também determina, por meio do artigo 43, critérios que
priorizam a participação popular no processo de elaboração do Plano Diretor nos municípios:

I - órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal; II
- debates, audiências e consultas públicas; III - conferências sobre assuntos de
interesse urbano, nos níveis nacional, estadual e municipal; IV - iniciativa popular
de projeto de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano.
(BRASIL, 2001).

A participação popular ocorre através de 05 formas principais: órgãos colegiados,
debates, audiências públicas e iniciativa popular.
Os órgãos colegiados são conhecidos como Conselhos, Comitês, Juntas, Câmaras,
Colégios, Comissões, Equipes e Grupos de Trabalho, que possuem diversas representações da
sociedade civil e do poder público, que providenciam o acompanhamento e fiscalização das
políticas públicas desenvolvidas no município.
Os debates ocorrem por meio de reuniões com a participação da população e da
Administração Pública, onde os diversos atores tratam de assuntos relativos ao Plano Diretor.
O artigo 5° da Resolução n° 25 do Conselho Nacional das Cidades, prevê que a
organização do processo participativo deverá garantir a diversidade, nos seguintes termos:
I – realização dos debates por segmentos sociais, por temas e por divisões
territoriais, tais como bairros, distritos, setores entre outros; II - garantia da
alternância dos locais de discussão. (BRASIL, 2005).

Previstas na Constituição Federal de 1988, as audiências são encontros realizados
com a participação da população objetivando sistematizar opiniões e soluções para as
demandas sociais e ter acesso à resposta da Administração Pública. A convocação de uma
audiência pode ser feita por vários motivos, dentro de diferentes segmentos, como meio
ambiente, moradia, permissão de serviços públicos, dentre outros assuntos.
As conferências, também são importantes meios de participação popular que procura
reunir o governo e a sociedade civil organizada com a finalidade de debater e decidir quais
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serão as prioridades nas políticas públicas para os anos seguintes. Desse jeito, por meio das
conferências se avalia a realidade local, define-se estratégias de ações para as cidades.
O inciso IV diz respeito à iniciativa popular que representa a faculdade que a
população tem de propor projetos de lei, planos ou alterações nas leis.
Todos estes instrumentos são necessários para garantia de um Plano Diretor
participativo e democrático, devendo-se dar prioridade, ao cumprimento das exigências
relativas à participação dos cidadãos, que em um primeiro momento está longe de ser
alcançada, pois a grande parcela dos Planos não atrai a maioria da população.
Cabe ressaltar que o Plano Diretor, além de ser um texto técnico, também é um
instrumento político com a função de transparecer a política urbana. Nesse diapasão, a partir
do momento que os objetivos de desenvolvimento e expansão urbana se tornam públicos, os
cidadãos tem todo direito de intervir e participar da gestão pública.
Como se vê, a participação popular nos processos do Plano Diretor está conexa ao
regime democrático representativo (que já não consegue mais seguir a complexidade das
demandas sociais contemporâneas) e participativo adotado pela Constituição Federal de 1988.
Esse regime, por sua vez, tem o condão de garantir o exercício dos “direitos sociais e
individuais, a liberdade, a igualdade e a justiça, e tem como fundamento a cidadania e a
dignidade da pessoa humana” (SAULE JÚNIOR, 1998, p. 61), fundamentais para
sobrevivência digna dos cidadãos em uma cidade justa e equilibrada.
Sob essa perspectiva, percebe-se uma nova relação entre a Administração Pública e
os cidadãos na construção de ambientes sustentáveis que visam garantir bem-estar e boa
qualidade de vida aos cidadãos, competindo aos Planos Diretores locais zelarem, pela
instalação dos pilares do Estado Democrático de Direito.
E para alcançar tal pretensão, os Planos Diretores devem se orientados para a
construção de uma sociedade mais livre, justa e solidária, para o desenvolvimento de cidades
sustentáveis, para o respeito à dignidade da pessoa humana e a efetiva atuação dos diversos
atores na condução de seus destinos, por meio de gestões democráticas.
Com efeito, foi criado por meio do Decreto Federal n° 4.665/2003, o Ministério das
Cidades, órgão da administração federal, com a função de participar ativamente nos avanços e
debates sobre a política urbana, e impulsionar uma nova cultura de planejamento urbano no
país, que contribua sobremaneira para o fortalecimento da gestão democrática no
planejamento urbano dos municípios.
O Ministério das Cidades instituiu o Conselho das Cidades (ConCidades), e este por
sua vez, promove a Conferência Nacional das Cidades, como um fórum de discussões para
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tratar de assuntos relacionados ao desenvolvimento sustentável nas cidades, sendo destacadas
as seguintes áreas: saneamento ambiental; mobilidade urbana e trânsito; financiamento da
política urbana; participação; controle social; política de regularização fundiária e habitação.
Veja-se que a participação popular está entre as áreas de destaque, e deve ser
abrangida nos Planos Diretores, sendo adjetivados pelo Ministério das Cidades com o nome
de Planos Diretores Participativos, onde os municípios devem promover o ordenamento
urbano, juntamente com o poder público, com a iniciativa privada e com a sociedade civil.
De fato,

Democratizar as decisões é fundamental para transformar o planejamento da ação
municipal em trabalho compartilhado entre os cidadãos e assumido pelos cidadãos,
bem como para assegurar que todos se comprometam e sintam-se responsáveis e
responsabilizados, no processo de construir e implementar o Plano Diretor.
(ROLNIK; PINHEIRO, 2005, p. 14).

Por sua vez, o Ministério das Cidades realizou uma pesquisa em parceria com o
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA) sobre os Planos
Diretores Participativos38.
A pesquisa procurou tratar dos seguintes temas para análise: I) maiores preocupações
municipais com relação ao Plano Diretor; II) elaboração de estudos específicos; III) conteúdos
e instrumentos dos Planos; IV) terceirização e consultoria; V) situação dos Planos. Destes
temas, o item I (maiores preocupações municipais com relação ao Plano Diretor) foi
considerado o mais expressivo para análise.
A tabela abaixo apresenta uma série de questões que os municípios avaliados (por
faixa de habitantes pelo país) com seus respectivos ordenamentos, consideram relevantes.
Observa-se que as células em cinza claro demonstram o ordenamento dos temas e as células
na cor cinza escuro apresentam os temas que obtiveram as dez primeiras posições (ranking)
para cada grupo de municípios.

Tabela 5 - Questões estruturais dos Planos Diretores Participativos.
Até 20.000

N°

1. Oferta de terras para
novas moradias

38

24

Ordem

9

De 20.001 a

De 50.001 a

De 100.001

Mais de

50.000

100.000

a 500.000

500.000

N°

129

Ordem

6

N°

33

Ordem

8

N°

20

Ordem

11

N°

6

Ordem

5

Brasil

N°

212

A pesquisa sobre o processo de elaboração e conteúdo dos Planos Diretores nos municípios brasileiros foi
realizada em 1552 municípios, entre outubro de 2006 a fevereiro de 2007.

Ordem

8
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2. Ação sobre os vazios
urbanos
3. Regularização fundiária

26

8

129

6

42

6

32

5

3

8

232

6

44

5

176

3

63

1

46

1

9

1

338

2

4. Limitação para expansão
urbana
5. Atualização de cadastros

47

4

128

8

54

2

25

8

3

8

257

5

28

6

98

12

32

9

15

14

2

15

175

12

6. Estimulo às atividades
econômicas
7. Definição de prioridades
para o orçamento municipal
8. Captura de valorização
imobiliária
9. Sistema de abastecimento
de água
10. Sistema de esgotamento
sanitário
11. Manejo de águas
pluviais (drenagem)
12. Sistema de coleta de
lixo/aterro sanitário
13. Localização de
cemitérios, mercados e
outros equipamentos
14. Localização de
equipamentos públicos
(escolas, etc)
15. Iluminação pública

22

11

106

11

27

12

20

11

5

6

180

11

21

12

125

9

35

7

21

9

2

15

204

9

4

22

38

21

4

22

4

21

3

8

53

21

27

7

119

10

28

11

13

15

2

15

189

10

65

1

251

1

54

2

27

6

7

3

404

1

16

16

69

14

14

18

11

16

3

8

113

16

23

10

155

5

32

9

10

18

3

8

223

7

10

20

44

20

11

20

5

20

1

20

71

20

14

18

53

19

17

16

11

16

2

15

97

18

10

20

25

22

8

21

1

23

1

20

45

22

16. Sistema viário

19

14

92

13

25

13

26

7

3

8

165

13

17. Sistema de transporte e
mobilidade
18. Proteção do patrimônio
cultural
19. Proteção do patrimônio
ambiental
20. Despoluição dos
mananciais e cursos d’água
21. Reforma administrativa

14

18

62

16

25

13

34

4

7

3

142

14

17

15

59

17

17

16

17

13

3

8

113

16

50

2

164

4

45

5

39

3

8

2

306

4

21

12

69

14

19

15

21

9

2

15

132

15

15

17

57

18

14

18

8

19

4

20

95

19

22. Participação do cidadão
no acompanhamento do
Plano Diretor
23. Outros

48

3

181

2

47

4

46

1

1

7

326

3

3

23

11

23

3

23

2

22

0

23

19

23

Total de municípios
entrevistados

187

881

275

180

29

155
2

Fonte: Ministério das Cidades, 2007.

De acordo com os dados apresentados na tabela acima, dos vinte temas apresentados
para avaliação nos municípios brasileiros, os dez temas considerados mais importantes no
ranking nacional envolviam questões estruturais da cidade como: Sistema de Esgotamento
Sanitário (1°); Regularização Fundiária (2°); Participação do cidadão no Plano Diretor (3°);
Proteção do Patrimônio Ambiental (4°); Limitação Para a Expansão Urbana (5°); Ação Sobre
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os Vazios Urbanos (6°); Sistema de Coleta de Lixo/Aterro (7°); Oferta de Terra Para Novas
Moradias (8°); Definição de Prioridades Para o Orçamento Municipal (9°); e Sistema de
Abastecimento de Água (10°).
Apesar da Participação Popular no Plano Diretor ser considerada um aspecto
importante na avaliação, o Ministério das Cidades divulgou dados que demonstraram que ‘‘de
1683 municípios pesquisados, em somente 23,59% deles, o Plano Diretor foi elaborado de
forma participativa’’, apesar de sua obrigatoriedade (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2007).
Isso demonstra como na prática, os municípios ainda carecem da participação direta
da população, que é fundamental para se identificar com precisão quais são as demandas mais
imediatas da comunidade.
No estudo de caso de Belo Horizonte/MG, município cuja administração tem
continuidade entre 2009 e 2016, repara-se que a legislação pertinente à sustentabilidade
urbana, mais especificamente sobre o Plano Diretor, é, de certo modo, até coerente e
democrática na sua forma de ser concebida.
Para elaboração de seu Plano Diretor no ano de 1996 o município de Belo
Horizonte/MG fez consultas à população nas duas esferas (Executivo e Legislativo), no
intuito de canalizar suas verdadeiras necessidades. E, à primeira vista, tratou-se de um
procedimento com bons resultados.
Prova disso, é o caso dos Portadores de Necessidades Especiais em que a redação
original do Plano Diretor não considerava expressamente a necessidade de se estabelecer
intervenções urbanísticas para diminuir barreiras arquitetônicas aos referidos portadores
garantindo-lhes uma melhor acessibilidade. Entretanto, foram introduzidas modificações
consideráveis na primeira revisão da Lei Municipal, para melhoria da acessibilidade.
Diante dessa dialética normativo-social pode-se dizer que, na realidade local, o Plano
Diretor Municipal configura como um importante mecanismo de realização do Direito à
Cidade Sustentável, que tem a sua eficácia adstrita à observância dos princípios
constitucionais da gestão democrática, da justiça social, da sustentabilidade urbano-ambiental
e, principalmente, da dignidade da pessoa humana.
O Plano Diretor de Belo Horizonte/MG39 foi instituído pela Lei n° 7.165 de 27 de
agosto de 1996 com o fito de oferecer diretrizes para a viabilização de estratégias básicas de
ordenação urbana do município, podendo-se destacar as seguintes:

39

A íntegra do Plano Diretor de Belo Horizonte pode ser encontrada no sítio eletrônico www.pbh.gov.br.
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a) Buscar a gestão urbana flexível e dinâmica, com o estabelecimento de regras
gerais e critérios básicos que propiciem a intervenção na cidade sem obstaculizar o
seu dinamismo, a participação da sociedade civil no processo decisório e a criação
de instrumentos de avaliação do desenvolvimento da cidade e das ações públicas; b)
Descentralizar os processos econômicos e sociais no município, mediante a
flexibilização no uso do espaço, o incentivo à formação de aglomerados de
atividades econômicas exportáveis e complementares entre si e a interligação viária
entre as regiões da cidade, em substituição ao atual sistema radio concêntrico; c) Promover a ocupação justa e racional do solo urbano, através da definição de
parâmetros urbanísticos que garantam a qualidade ambiental, acessibilidade aos
serviços e equipamentos urbanos e a adequação da densidade demográfica às
infraestruturas existentes e às condições do meio físico; d) - Proteger as referências
locais, como estratégia para a valorização das identidades dos lugares e para o
resgate e consolidação da cidadania. (MUNIZ; NOGUEIRA, 2012, p. 142-143).

Estas estratégias representam um grande marco no processo de transformações
jurídicas ocorridas com a implantação do Plano Diretor de Belo Horizonte e o advento do
Estado Democrático de Direito, e se caracterizam por promover o uso racional e sustentável
do espaço urbano, urgindo em todos os espaços citadinos a necessidade de uma consciência
social.
O artigo 1° do Capítulo I da Lei n° 7.165/96 traz a informação que o Plano Diretor
de Belo Horizonte é o instrumento básico da política de desenvolvimento urbano que objetiva
o desenvolvimento sustentado do município, levando em consideração as aspirações da
coletividade e garantindo o bem-estar do munícipe, orientando a atuação do poder público e
da iniciativa privada.
O Capítulo II constante no Título II do Plano Diretor descreve em seu artigo 7° os
objetivos estratégicos para promoção do desenvolvimento urbano como o controle do
adensamento habitacional, a regularização fundiária, o controle da instalação de atividades
urbanas incluindo grandes empreendimentos e a valorização urbanística do hipercentro,
objetivando explicitamente a participação popular na gestão do município.
Por sua vez o Capítulo III também constante no Título II do Plano Diretor, intitulado
de ‘‘Das Diretrizes’’, em sua subseção IX, do Meio Ambiente dispõe no seu artigo 21B, sobre
os princípios fundamentais da política municipal de meio ambiente:

I - promover o desenvolvimento sustentável, compatibilizando o desenvolvimento
social e econômico com a preservação ambiental, a partir dos princípios da justiça
social e da eficiência econômica, garantindo o uso racional e eqüitativo dos recursos
naturais, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e o conforto climático;
II - garantir a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
incentivando sua preservação para as presentes e futuras gerações;
III - proteger as áreas verdes e aquelas ameaçadas de degradação, assegurando a
sustentabilidade da flora e da fauna. (MINAS GERAIS, 1996).
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Observa-se ainda que o artigo 80 da Lei n° 7.165/96 trata do Conselho Municipal de
Política Urbana – COMPUR – que deve se reunir quadrienalmente para avaliar a condução e
os impactos da implementação das normas contidas na Lei do Plano Diretor e na Lei de
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo.
Embora o atual Plano Diretor de Belo Horizonte seja um instrumento essencial para
o desenvolvimento da política urbana da cidade, a prefeitura de Belo Horizonte baseando-se
nas discussões e propostas da Conferencia Municipal de Políticas Urbanas realizada em 2014,
encaminhou à Câmara Municipal no dia 23 de setembro de 2015, para apreciação e
deliberação, projeto de lei de um novo Plano Diretor, cujo principal objetivo é mudar a forma de
ocupação da cidade. Ferreira (2015) relata que de acordo com o secretário municipal de governo
Vitor Valverde, ‘‘o Projeto de Lei foi elaborado dentro das premissas de preservação do
patrimônio histórico, questões ambientais, desenvolvimento sustentável, mobilidade urbana e
habitação popular”.
Assinala-se que a proposta do novo Plano Diretor passará por um amplo processo de
discussão com a sociedade, inclusive com a realização de audiências públicas, garantindo-se a
participação popular nas discussões sobre as políticas públicas do município.
Além do Plano Diretor, a ordenação urbana de Belo Horizonte ainda é
complementada pela Lei de Usos e Ocupação do Solo, Lei de Tombamento, Lei Orgânica40 e

40

A Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte/MG, publicada em 23 de março de 1990, é corolário do
processo de redemocratização do país, que tem como marco fundamental, a Constituição Federal de 1988. Em
seu preâmbulo, lê-se: Nós, representantes do povo de Belo Horizonte, investidos pela Constituição da República
na atribuição de elaborar a lei basilar da ordem municipal autônoma e democrática, que, fundada no império de
justiça social e na participação direta da sociedade civil, instrumentalize a descentralização e a desconcentração
do poder político, como forma de assegurar ao cidadão o controle do seu exercício, o acesso de todos à cidadania
plena e a convivência em uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, promulgamos, sob a proteção de
Deus, a seguinte Lei Orgânica [...].
O Capítulo II constante no Título III da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte/MG dispõe sobre a
competência do município e no artigo 12, do mesmo Capítulo, estão dispostas as atribuições do município, quais
sejam: promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento. Também merece atenção o inciso IV
do artigo 13 do Capítulo II, que determina a proteção do meio ambiente e o combate à poluição em qualquer de
suas formas.
No Título VI – ‘‘Da Ordem Social e Econômica’’, constam importantes capítulos, quais sejam: Cap. II – Da
Saúde; Cap. III – Do saneamento básico; Cap. IV – Do meio ambiente; Capítulo V – Da educação; Cap. VI – Da
cultura; Cap. VII – Da ciência e tecnologia; Cap. VIII – Do desporto e do lazer; Cap. IX – Da assistência social;
Cap. X – Das populações afro-brasileiras; Cap. XI – Da política urbana; Cap. XII – Do transporte público e
sistema viário; Cap. XIII – Da habitação; Cap. XIV – Do abastecimento; Cap. XV – Da política rural; Cap. XVI
– Do turismo.
No capítulo IV cuja denominação é ‘‘Meio Ambiente’’ tem-se o art. 152, com redação semelhante ao art. 225 da
CRFB/88 o qual estabelece que ‘‘todos têm direito ao meio ambiente harmônico, bem de uso comum do povo e
essencial à saudável qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo,
preservá-lo e manter as plenas condições de seus processos vitais para as gerações presentes e futuras’’.
O Capítulo XI trata da ‘‘Política Urbana’’, e em sua Seção I, o seu art. 185, define os instrumentos do
planejamento urbano: o Plano Diretor; a legislação de parcelamento, ocupação e uso do solo, de edificações e de
posturas; a legislação financeira e tributária, especialmente o imposto predial e territorial progressivo e a
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pelo Programa BH Metas e Resultados, que foi implantado com a publicação do Decreto n°
13.568/2009 para a Gestão Orientada por Resultados, atuando por meio da Área de Resultado
chamada Cidade Sustentável o qual contém vários projetos Sustentadores cujos resultados
refletem diretamente na construção da sustentabilidade da capital, sendo os principais: Coleta,
Destinação e Tratamento de Resíduos Sólidos; Recuperação Ambiental de BH; Movimento
Respeito por BH; Estruturação Urbana; e Parques e Jardins, sendo que os projetos que
orientam as ações relativas à gestão urbana diretamente são Movimento respeito por BH e
Estruturação Urbana. Cada Projeto Sustentador tem características específicas que
demonstram os objetivos, a população que será beneficiada, os possíveis resultados, tempo
gasto para sua total implantação, metas, órgãos e equipes presentes na sua execução e um
gerente responsável pela sua condução.
O Programa BH Metas e Resultados para a gestão 2013-2016 contêm os principais
projetos vinculados ao Programa de Governo, apresentado e discutido com a população
durante o período eleitoral em 2012.
Salienta-se que a Administração de Belo Horizonte aponta o planejamento e a gestão
estratégica como ferramentas para atuação na condução da cidade, e no ano de 2010, lançou
um planejamento estratégico de 20 anos (2010-20130), objetivando definir e estabelecer
metas de longo prazo para a cidade.
A visão de planejamento para 2030 corrobora com o que os administradores,
técnicos e a população objetivam nos atuais instrumentos de planejamento urbano: Belo
Horizonte: cidade de oportunidades, sustentável e com qualidade de vida.
A título perfunctório, que não reflete um resultado certo e determinado sobre o
conhecimento e a real participação da população nos instrumentos de políticas públicas
urbanas do município de Belo Horizonte, o pesquisador do presente estudo realizou
entrevista41estruturada no centro urbano da capital, com 100 pessoas, considerando as
seguintes características dos entrevistados: nome completo, RG, data de nascimento,

contribuição de melhoria; a transferência do direito de construir; o parcelamento ou edificação compulsórios; a
concessão do direito real de uso; a servidão administrativa; o tombamento; a desapropriação por interesse social,
necessidade ou utilidade pública e finalmente os fundos destinados ao desenvolvimento urbano.
Ainda no capítulo XI, em sua Seção II, o artigo 188, define que os objetivos estratégicos do plano diretor devem
ser fixados com vista à solução dos principais entraves ao desenvolvimento social, seguindo diretrizes
econômicas, financeiras, administrativas, sociais, de uso e ocupação do solo e de preservação do patrimônio
ambiental e cultural. O artigo 190 por sua vez, determina que o Plano Diretor defina áreas especiais,
classificadas como: Áreas de urbanização preferencial; Áreas de reurbanização; Áreas de urbanização restrita;
Áreas de regularização; Áreas destinadas a implantação de programas habitacionais; Áreas de preservação
ambiental.
41
As entrevistas foram realizadas entre os dias 15 a 20 de novembro de 2015, local chamado ‘‘Praça Sete de
Setembro’’, cuja região é a mais movimentada da cidade de Belo Horizonte.
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escolaridade, profissão, município de domicílio, estado civil, e por fim, telefone ou e-mail
para contato (facultativo). Já as perguntas, foram formuladas da seguinte maneira:

Tabela 6 - Entrevista sobre legislação e participação nos instrumentos de políticas
públicas urbanas do município de Belo Horizonte/MG.
PERGUNTAS FORMULADAS – 100 habitantes

SIM (%) NÂO (%)

Tem conhecimento do que seja o Estatuto da Cidade?

16 %

84%

Já teve acesso ao Estatuto da Cidade?

10%

90%

Tem conhecimento do que seja Plano Diretor?

21%

79%

Já teve acesso ao Plano Diretor de Belo Horizonte?

07%

93%

Tem conhecimento sobre a proposta de um novo Plano Diretor

05%

95%

Tem conhecimento do que seja Lei Orgânica?

12%

88%

Já teve acesso a Lei Orgânica de Belo Horizonte?

4%

96%

Já participou de alguma audiência pública, debate, consulta
pública, conferências, órgão colegiado ou formulação de projeto
de iniciativa popular?
Fonte: VIEIRA, 2015.

17%

83%

para o município de Belo Horizonte?

Tal entrevista teve apenas o intuito de apreciar o relativo conhecimento e o acesso
dos habitantes de Belo Horizonte sobre a legislação da política urbana e a presença dos
mesmos nos instrumentos de participação de políticas públicas urbanas do Município.
Os resultados demonstram um alto desconhecimento da legislação urbana,
principalmente no que se refere à legislação do município que os entrevistados habitam.
De modo contrário, mas que reflete grande preocupação, percebeu-se um baixo teor
de participação por parte dos entrevistados nos instrumentos disponíveis para participação
popular no que se refere às políticas públicas do município. Viu-se que os habitantes que se
disseram participantes, pertenciam a uma camada de classe baixa e média da sociedade, e
informaram ter participado de debates e audiências por que foram afetados diretamente pela
ação estatal, ou seja, não houve uma reinvindicação com fundamento em lutar pelos diretos da
coletividade, todavia, tais perguntas não fizeram parte do questionário e foram levantadas a
título de curiosidade por parte do entrevistador.
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É preciso que haja uma mobilização dos cidadãos, no sentido de pensar e discutir
sobre os problemas urbanos de modo contínuo e permanente através dos instrumentos
preconizados em Lei, dentre eles o Plano Diretor.
Por outro lado, para que realmente ocorra uma modificação na reforma urbana em
decorrência de um desenvolvimento sustentável que beneficie a sociedade, é preciso saber
que planejamento, na forma de leis por si só não modifica a realidade hodierna.
Conforme salienta Maricato:

Um dos motivos pelo qual isso acontece é que entre a Lei e sua aplicação há um
abismo que é mediado pelas relações de poder na sociedade. É por demais
conhecido, inclusive popularmente, no Brasil, o fato de que a aplicação da lei
depende de a quem ela (a aplicação) se refere. Essa “flexibilidade” que inspirou
também o “jeitinho brasileiro” ajuda a adaptar uma legislação positivista, moldada
sempre a partir de modelos estrangeiros, a uma sociedade onde o exercício do poder
se adapta às circunstâncias. (MARICATO, 2001, p. 42).

Nesse ínterim, o que muda a realidade do atual contexto urbano é o agir dos cidadãos
enquanto seres sociais e históricos aptos a redimensionarem a historia da sociedade.
Assim, a participação popular tem que ser um costume e cotidiano dos cidadãos, e
dessa maneira haverá a possibilidade da formação de uma cidade democrática.
Do mesmo modo, é necessária uma política direcionada para o debate dos problemas
sociais, onde os cidadãos deixem de ser meros objetos da ação normativa da administração,
para serem atores importantes no planejamento da cidade, levando a cabo a negociação e
soma de esforços na administração dos municípios.
Observa-se que os próprios tribunais estão invalidando as propostas de Planos
Diretores do Executivo, bem como emendas de vereadores que não incluem a participação
popular como parte fundamental, conforme pode-se observar no acórdão abaixo do Tribunal
de Justiça de Minas Gerais:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PLANO DIRETOR.
PARTICIPAÇÃO POPULAR. HARMONIA E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS
PODERES. VÍCIO DE INICIATIVA. Se, de um lado, o inciso V do art. 170 da
Carta Estadual prevê a competência do Município para legislar sobre plano diretor,
seu parágrafo único, determina a observância de norma geral respectiva, no caso a
lei nº 10.257/2001, que determina a participação de entidades comunitárias no
planejamento e controle da execução dos programas pertinentes à elaboração,
implementação e alteração do plano diretor do município, sendo caso de se acolher
representação e declarar a inconstitucionalidade de Lei Complementar Municipal
que afronta aos artigos 6º, 66, III e suas alíneas, 170, V, parágrafo único, 172 e 173
caput e § 1º, todos da Carta Estadual, por parte da Lei Complementar nº 12/2005 eis
que fere os princípios da harmonia e separação dos poderes, além de afrontar ao
pacto federativo, ao invadir a competência privativa do Poder Executivo.
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Representação acolhida. (ADIn nº 1.0000.06.434602-6/000. Minas Gerais. Relator:
Cláudio Costa. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. DJ: 31/10/2007).

Da mesma forma, faz-se necessário em muitos casos, a realização de audiências
públicas com a participação da polução para legitimar a aprovação do Plano Diretor. Nesse
sentido, decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PLANO DIRETOR.
PARTICIPAÇÃO POPULAR. ESTATUTO DA CIDADE. AUDIÊNCIAS
PÚBLICAS. PROCESSO LEGISLATIVO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
PARTICIPAÇÃO POPULAR. FORMA. AUTONOMIA MUNICIPAL. 1. Segundo
a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade) – que regulamentou o
artigo 182 da Constituição da República – deve ser garantida a gestão democrática
por meio de audiências públicas, debates, publicidade e amplo acesso a documentos
e informações, no processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização. Não
disciplinou, todavia, o Estatuto da Cidade o procedimento a ser seguido. 2. É da
competência dos Municípios, no exercício da autonomia municipal, definir a forma
a ser adotada para garantir a participação popular na elaboração do plano diretor. 3.
Na falta de definição legal pelo Município da participação popular no processo de
elaboração do plano diretor, a realização de audiências públicas, antes da remessa do
projeto à Câmara de Vereadores, é suficiente para garantir a exigência da
participação popular. Hipótese em que eventual deficiência na participação
importaria em ilegalidade por violação à lei nacional nº 10.257/2001, e não em
violação direta à Constituição. Ação julgada improcedente. (ADIn nº 70019551563.
Rio Grande do Sul. Relator: Relatora: Maria Isabel de Azevedo Souza. Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. DJ: 27/08/2007).

Como se vê, a exigência de participação popular atinge não apenas o Plano Diretor,
como também as emendas ao texto nos Acórdãos apresentados acima.
Nesse passo, espera-se uma nova forma de administrar os municípios com a
participação popular no atual momento vivido pela sociedade, em especial, com a elaboração,
implantação e execução dos instrumentos jurídicos que estão dispostos no ordenamento
brasileiro, o qual traz cada vez mais, a população para perto das instituições representativas
do Poder Público.
Isso produz uma grande modificação na concepção sobre a forma como devem ser
pensados os espaços urbanos citadinos e a busca de meios para o alcance de um
desenvolvimento sustentável que proporcione a efetivação dos pilares do Estado Democrático
de Direito em harmonia com a cidadania e o respeito à dignidade da pessoa humana, posto
que historicamente os Planos Diretores foram tratados como um produto de técnicos e
especialistas, principalmente de empresas de consultoria, para a execução de obras públicas,
serviços ou atividades, em prol das necessidades prementes da sociedade como um todo.
A democratização do Plano Diretor é de fundamental importância para acabar com
um vício de modelos de projetos e planos prontos desenvolvidos em escritórios de forma que
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se possa compartilhar uma nova concepção de planejamento, em que a cidade, seja planejada
através de uma ação coordenada, não adstrita somente aos poderes de governança estatal, e
reflita os anseios dos cidadãos em benefício do interesse público. Segundo França (2007, p.
06), a participação popular nas decisões urbanas ‘‘não é um convite, e sim, um dever de todos
os cidadãos. Dessa forma, o planejamento deixa de ser uma solução apenas técnica e passa a
ser transformado em resultado de articulação política entre os diversos atores sociais que
pactuam a vida da cidade’’.
Em não existindo um Plano Diretor democrático, os serviços municipais, as ações
políticas e políticas públicas são desenvolvidos desconectados permanecendo o desejo de
crescimento urbano no plano das ideias, ou seja, serão oferecidas políticas públicas que não
correspondem às necessidades locais do município para o qual são destinadas, pois haverá a
falta de diretrizes básicas, que considerem o espaço local e tracem os exatos objetivos quanto
ao desenvolvimento urbano, permitindo que o desenvolvimento se realize aleatoriamente.
Acreditar que a participação popular seja a solução de todos os problemas urbanos,
não é tarefa fácil, e nem é essa a intenção do legislador bem como do pesquisador do presente
trabalho. O desafio colocado às administrações municipais é proporcionar a população o
direito de participar, de forma direta e democrática, do controle e planejamento de sua cidade,
priorizando-se a transparência e eficácia dos serviços prestados, pois,

Quando se pensa a participação num sentido mais profundo, de partilha de poder
envolvendo a formulação e a implementação de políticas publicas, torna-se essencial
buscar mecanismos capazes de institucionalizar os processos participativos, de
modo a assegurar-lhes continuidade e eficácia. (SOARES; GONDIM, 1988, p. 84).

A população tem todo o direito de intervir na realidade de seu município etem se
empenhado de certa forma para o alcance deste ideal, porém, ainda não se encontra no Brasil,
um município padrão que sirva de modelo em que os cidadãos participaram de todas as etapas
de implantação dos Planos Diretores. Conforme salientam Soares e Gondim:

Cabe-nos reconhecer que a tendência dominante nas experiências participativas foi a
do tipo induzido... Ou seja, nem a pressão de baixo para cima, nem o simples
dispositivo legal foram suficientes para garantir, de forma continua, o
funcionamento de instâncias deliberativas com a presença popular. (SOARES;
GONDIM, 1998, p. 89).

O que se percebe em muitas das vezes é uma pseudoparticipação, que transparece a
falsa ideia de que os planos criados nos últimos anos tiveram como premissa básica a
participação, mas essa prática ainda não se efetivou por completo.
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Para França (2012, p. 08-09), ‘‘há um grande vale que separa o discurso da prática,
porém, é na participação que reside à esperança de mudanças e transformações para um
mundo melhor, priorizando as carências e necessidades da população mais desfavorecida’’.
E de fato, é um grande avanço na conquista pela gestão participativa levar os
cidadãos de um determinado local para discutir as questões urbanas, mesmo que estes
cidadãos necessitem de um processo educativo para práticas democráticas.
Nesse passo, a prática participativa é tarefa complexa, sobretudo, em uma sociedade
dependente e sem cultura de coletividade, que não acredita na possibilidade de defesa dos
seus interesses. França descreve que:

A participação não é tarefa fácil, e requer conhecimento e interesse dos atores
envolvidos no assunto a ser tratado. As teorias sobre as práticas participativas são,
sem dúvida, brilhantes, porém, elas estão longe de acontecer. A própria sociedade
ainda não está habituada a participar, principalmente por questões culturais [...].
(FRANÇA, 2012, p. 08).

Uma das alternativas para que os cidadãos participem e tenham conhecimento da
Política Urbana, é a criação de um projeto pedagógico, de forma que sejam introduzidos
desde os primeiros anos escolares até o ensino superior, conteúdos sobre o planejamento da
cidade e seus respectivos aspectos econômicos, sociais, de infraestrutura urbana, transportes e
meio ambiente, entre outros, para aproximá-los do conhecimento prático e da realidade local,
além de haver um incentivo para que se sintam sujeitos da cidade.
Esta metodologia tem de ser implementada, mediante ampla discussão junto aos
cidadãos, para uma nova campanha de mobilização social, refletindo o pensamento de
Lefebvre em que o Direito à Cidade, corresponde à vida urbana como condição do
humanismo e de renovação da democracia.
Mas tal ideal carece de tempo, e conforme dito, os modelos de planejamento urbano
e Planos Diretores existentes nos municípios brasileiros ainda estão distantes dos ideais da
democracia e da justiça social. Segundo Villaça,

Não há na bibliografia, pelo menos brasileira ou latino americana, nenhuma obra
que proceda a uma análise crítica da atuação de administrações municipais que por
vários anos tenham sido guiadas por um Plano Diretor [...], nenhuma se refere a
qualquer obra que se proceda a uma analise critica da aplicação de um Plano Diretor
em qualquer cidade do Brasil ou do exterior. Isso seria fundamental na verdade
indispensável para dar credibilidade os Planos Diretores. (VILLAÇA, 2005, p. 17).

Por outro lado, é importante frisar que o Plano Diretor, por si só, não basta para que
os municípios mantenham um ordenamento adequado dos seus espaços.
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A despeito de o plano diretor ocupar lugar de destaque na política urbana, ele está
muito distante de ser suficiente para determinar ocupações apropriadas dos espaços
da cidade e respectivas distribuições de benefícios e investimentos públicos. É
importante conhecer as outras espécies de planejamento e formas de intervenção do
Estado na propriedade pública e privada, que também dão conta dos problemas
urbanos, que são cada vez mais diversificados e complexos. (LUFT, 2011, p. 185).

Veja-se que muitos municípios brasileiros ainda carecem do Plano Diretor como
instrumento básico de seu desenvolvimento urbano, especialmente, de um modelo que como
visto na pesquisa do Ministério das Cidades no ano de 2007, leve em conta a participação da
sociedade. A maioria destes municípios acaba por assinar termos de ajustamento de conduta
com o Ministério Público local ou então ficam ao arbítrio das punições da lei.
Certo é que enquanto estes municípios não elaborem e coloquem em prática seus
Planos Diretores, precisarão de outras leis que garantam um mínimo de ordem aos espaços
urbanos, como exemplo, os códigos de posturas municipais.
Os códigos de posturas reúne o conjunto de normas que regulam a utilização dos
espaços urbanos pelos cidadãos, ou seja, são leis municipais que objetivam disciplinar
questões de interesse local, mormente aquelas referentes ao uso de espaços públicos, ao
funcionamento de estabelecimentos, à vigilância sanitária, a estética urbana, ao sossego
público, à saúde pública, limpeza dos logradouros, execução de obras em logradouro público,
higiene das habitações e terrenos, e ao estabelecimento de prioridades para construção, para
loteamentos, placas de propagandas, entre outros, observando-se limitações administrativas
que visam adequar uso de determinada propriedade urbana ao cumprimento de sua função
social, que determinam as relações entre o Poder Público e os Munícipes. Para a implantação
de atividades dentro do Município, deve-se consultar a viabilidade das mesmas junto a
Prefeitura e o seu Código.
O código de posturas de Belo Horizonte, por exemplo, é disciplinado pela Lei nº
8.616, de 14 de julho de 2003 e posteriores alterações, e contém as posturas destinadas a
promover a harmonia e o equilíbrio no espaço urbano por meio do disciplinamento dos
comportamentos, das condutas e dos procedimentos dos cidadãos no Município (art. 1°).
O Código de Posturas proporciona a organização e o desenvolvimento sustentável da
cidade, fazendo com que o interesse coletivo seja prevalecido sem desconsiderar o interesse
individual dos cidadãos. Nesse ínterim a utilização de passeios públicos, a instalação de
mobiliário urbano, o exercício de atividades profissionais ao ar livre e a instalação de faixas e
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cartazes de publicidade em locais públicos são itens regulados pela Lei Municipal Belo
Horizontina.
Em seu artigo 58, o Código de Posturas de Belo Horizonte também trata da passeata
e da manifestação popular, que poderão ser realizadas livremente em logradouro público,
desde que: I - não haja outro evento previsto para o mesmo local; II - tenha sido feita
comunicação oficial ao Executivo e ao Batalhão de Eventos da Polícia Militar de Minas
Gerais, informando dia, local e natureza do evento, com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas
de antecedência; e III - não ofereça risco à segurança pública.
Por sua vez o artigo 332 do Código de Posturas de Belo Horizonte dispõe que a
‘‘Conferência Municipal de Política Urbana, instituída pela Lei Municipal nº 7.165, de 27 de
agosto de 1996, que contém o Plano Diretor do Município de Belo Horizonte, deverá analisar
e sugerir modificações a este Código de Posturas’’ (BELO HORIZONTE, 2003).
O Código de Posturas deve combinar e articular com os vários instrumentos de
política urbana que também promovem a educação cidadã e o desenvolvimento sustentável,
como o Plano Diretor cujo objetivo geral é o de instrumentar uma gestão estratégica de
mudança do espaço urbano no intuito de se obter uma melhoria na qualidade de vida da
população local.
Tendo em vista o crescimento populacional urbano acelerado, que é uma tônica em
muitos municípios, faz-se necessário a criação de estratégias que proporcionem um
direcionamento deste crescimento, de modo que os municípios sejam planificados e os
recursos e serviços estejam disponíveis nas novas áreas de expansão urbana, obstando dessa
forma, a criação de bolsões de miséria de áreas segregadas42, sem serviços públicos por falta
de planejamento político.
Não obstante, o ritmo do sistema capitalista tende a prosseguir com essa segregação
que assola as classes mais baixas empurrando-as em direção às áreas urbanas, principalmente
aos locais destinados a preservação ambiental. Com isso, o planejamento urbano, às políticas
socioeconômicas, ambientais e o crescimento continuarão desordenados, e os dilemas urbanos
latentes e sem saída, sendo prejudicial à qualidade de vida de grandes contingentes
populacionais. Para Daniella Dias,

42

Ao tratar de segregação nos espaços urbanos, Rodrigues explica que “um primeiro tipo de segregação estaria
relacionado à habitação”. Neste aspecto se manifesta a oposição entre a ‘‘lógica operária’’ da renovaçãodeportação e a ‘‘lógica do emburguesamento’’ do centro urbano renovado ou das residências para executivos’’.
Uma segunda forma de segregação está relacionada aos equipamentos urbanos coletivos (creches, escolas,
equipamentos esportivos, sociais...). Nesse contexto opõe-se o subequipamento dos conjuntos ‘‘operários’’ ao
‘‘superequipamento’’ dos conjuntos burgueses’’. (RODRIGUES, 1996, p. 85).
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É preciso compreender que a questão urbana não se restringe à criação de espaços
públicos e à formação de áreas novas para assentamento de famílias e novas
residências. Atualmente, tratar de política urbana implica considerar uma série de
serviços inter-relacionados que deverão ser prestados com eficácia pelo Poder
Público, por serem imprescindíveis a uma vida digna. Esses serviços devem atender,
de forma equânime, a todos os bairros, a toda a população, mas dependem de
estudos complexos por equipes multi e interdisciplinares, da coordenação de órgão
estatais, municipais, federais, da harmonia na consecução diuturna desses serviços
para que a infraestrutura urbana possa realmente funcionar enquanto sistema.
(DIAS, 2012, p. 130).

Nesse sentido, em uma área que atenda aos aspectos da sustentabilidade urbana fazse necessária uma gama de direitos, principalmente a efetivação de direitos civis e sociais por
meio da prestação de serviços essenciais, a exemplo do sistema de educação gratuita e de
qualidade, de proteção à saúde universal, água, luz, telefonia, coleta de lixo, arruamento,
pavimentação, iluminação pública, do acesso aos meios de transportes públicos amplos e
inclusivos, do saneamento básico sustentável e a proteção do meio ambiente equilibrado, além
de policiamento e segurança pública ampla e lazer disponível a toda população.
Além desses, não se pode deixar de assinalar outros serviços também essenciais ao
bem-estar e à proteção da vida humana, como a existência de delegacias, hospitais, farmácias,
supermercados, entre outros.
Rodrigues acentua que:
A cidade é o ‘lugar da história’, nela os antagonismos sociais e as lutas de classes
afloram vigorosamente. Logo, essa ordem desordenada das cidades capitalistas,
contraditoriamente, alimenta o sonho do novo, mesmo porque a urbanização é um
processo que tende a se intensificar como vem acontecendo desde o advento da
revolução industrial, significa dizer, que longe de desdenhar a cidade, deve-se
colocá-lo na ordem do dia como objeto que tem que ser compreendido, apreendido
na sua essência, como possibilidade de se construir a utopia de uma cidadesociedade onde se realize a humanização do homem, onde o trabalho seja
instrumento de liberdade e não de alienação: e onde as relações entre humanos
deixem de se manifestar de forma coisificada, haja vista sua submissão à lógica da
sociedade mercantil. (RODRIGUES, 1996, p. 56).

Se a ‘‘utopia não se faz em caminho para devaneios e teorizações filosóficas e
se compõe num sonho, possibilidade de formação de novas ideias e trocas de experiência a
partir da realidade’’ (DIAS, 2012, p. 131), é imperioso que essa utopia seja transformada em
uma nova visão do mundo onde a realidade é convertida na possibilidade do sonho para
libertação do espaço e para a construção de uma sociedade justa e solidária: uma sociedade
urbana em bases sustentáveis.
Assim, para se pensar em estratégias de política urbana com sustentabilidade, é
necessária a criação de parâmetros que se desenvolvam por meio de tecnologias limpas,
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buscando a proteção ambiental, e parâmetros econômicos de eficiente gestão dos recursos
públicos em prol do bem-estar da sociedade, além de um planejamento que insira todos estes
itens no marco espacial, buscando o equilíbrio e a parceria com a população para formação de
políticas que levem em conta as peculiaridades de cada ecossistema, cada cultura e cada local.
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6 PANORAMA JURÍDICO E MODELOS DE CIDADES SUSTENTÁVEIS

O Direito à Cidade Sustentável inserido no contexto do Estado Democrático de
Direito abrange dentro do ordenamento jurídico brasileiro, direito difuso, ou seja, é
transindividual, de natureza indisponível, cujos titulares são pessoas indeterminadas ligadas
pela circunstância fática de habitarem o mesmo espaço físico e político, devendo ser
protegido pelo Poder Público e pela sociedade, repercutindo diretamente na dignidade da
pessoa humana ao passo que procura perfazer direitos fundamentais aos cidadãos que
proporcionam a maximização das potencialidades humanas nos espaços citadinos urbanos.
O Direito à Cidade Sustentável também se enquadra como direito de prestação, o
qual demanda uma ação positiva por parte do Estado no intuito de realizar a plena efetivação
deste direito por meio da elaboração e gerenciamento de políticas públicas na condição de
garantidor e detentor de instrumentos institucionais, sendo uma importante peça da política
urbana, ao garantir que os direitos fundamentais a propriedade, a moradia, ao meio ambiente
equilibrado, a saúde, a segurança ao transporte, ao trabalho e lazer, dentre outros, se tornem
objetos de concretização.
Observa-se que o ordenamento jurídico brasileiro dispõe de meios processuais para
tutelar estes direitos fundamentais de acordo com a legalidade e a garantia de acesso à
jurisdição, dentre eles, ação penal, procedimento civil ordinário (responsabilidade civil) e
outros meios como o Mandado de Injunção, a Ação Civil Pública, a Ação Popular, o
Mandado de Segurança Coletivo, entre outras, devendo ser verificado o controle de
constitucionalidade das leis e atos normativos.
Vale dizer que há de serem compatibilizadas todas as ações de todos os entes e
poderes da Federação com os preceitos da Constituição Federal. Assim, para buscar o
‘‘cumprimento do dever que a Constituição lhe impõe, o Estado institui entidades públicas,
ora pertencentes à Administração direta, ora à Administração indireta, bem como cria
mecanismos de cooperação entre essas entidades e entre entidades do setor privado’’
(VIEIRA; FIGUEREDO, 2014, s/p.), de forma que a execução das políticas públicas se
efetive de modo universal e igualitário, observando as peculiaridades regionais e sociais da
população que atende.
Por outro lado, a busca pelo Poder Judiciário tem se tornado uma constante no
cotidiano dos cidadãos em decorrência do não cumprimento, ou cumprimento inadequado, de
políticas públicas garantidoras da efetivação de direitos fundamentais pela Administração
Pública.
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É certo que se a Administração Pública não corresponde aos ditames constitucionais,
seja por empregar os expedientes públicos de forma errônea ou pela falta de prática de
políticas públicas, o Poder Judiciário poderá operar em função da consolidação do texto
constitucional, desde que seja acionado. Em virtude disso, o Judiciário tem insurgido como
um mecanismo de defesa dos valores fundamentais, tornando-se o foro de discussão das
questões que tratam da proteção dos direitos fundamentais estabelecidos na Constituição.
De acordo com Barroso:

Nessa linha, as normas constitucionais, como as normas jurídicas em geral, são
dotadas do atributo da imperatividade. Não é próprio de uma norma jurídica sugerir,
recomendar, alvitrar. Normas constitucionais, portanto, contêm comandos.
Descumpre-se a imperatividade de uma norma tanto por ação quanto por omissão.
Ocorrida a violação, o sistema constitucional e infraconstitucional devem prover
meios para a tutela do direito ou bem jurídico afetados e restauração da ordem
jurídica. Estes meios são a ação e a jurisdição: ocorrendo uma lesão, o titular do
direito ou alguém com legitimação ativa para protegê-lo pode ir a juízo postular
reparação. Existem mecanismos de tutela individual e de tutela coletiva de direitos.
(BARROSO, 2008, p. 15).

Com efeito, observa-se que não cabe ao Judiciário instituir qualquer tipo de lei, uma
vez que tal aparato é de competência do Legislativo. Não obstante, caso não sejam garantidos
direitos básicos para o desenvolvimento regular da vida e do exercício da cidadania, ou seja, a
garantia de aspectos que possibilitarão o exercício regular da própria democracia pelos
indivíduos, o Poder Judiciário poderá ser acionado e tem o dever de apreciar as questões
levadas a ele mediante a imposição de guarda da Constituição.
Portanto, essa Judicialização43 que acontece nos dias atuais, tem como fundamento a
redemocratização do país e o caráter minucioso e extensivo da Constituição Federal de 1988,
que trata de diversos aspectos da vida dos cidadãos e do sistema de controle de
constitucionalidade, de modo que a partir do momento que a Constituição define direitos
fundamentais, já os torna exigíveis, podendo caso necessário, ser ajuizadas ações judiciais
para proteção desses direitos.
Assim, o Judiciário poderá intervir quando um direito fundamental for descumprido,
como no caso do Direito à Cidade Sustentável que consiste na promoção da qualidade de vida
dos cidadãos e no desenvolvimento econômico compatível com a preservação sustentável dos
recursos naturais, abrangendo o direito à moradia, ao meio ambiente ecologicamente
43

O termo ‘‘Judicialização’’ empregado no texto significa que as questões políticas e sociais não estão sendo
mais decididas apenas pelas instâncias políticas tradicionais (Executivo e Legislativo), mas também pelo Poder
Judiciário.
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equilibrado, ao transporte, segurança e outros serviços e equipamentos públicos, valendo
destacar um exame da Constituição Federal de 1988 como norma de proteção do Direito à
Cidade Sustentável.

6.1 A Constituição Federal de 1988 e a Proteção do Direito Fundamental à Cidade
Sustentável

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é a Lei Maior do país, ou
seja, é a norma jurídica fundamental que transparece os interesses e valores da sociedade e do
Estado Brasileiro, sendo, portanto, motivo de validade para todos os atos jurídicos,
normativos ou administrativos, emanados pelo poder Público que devem ser exercidos dentro
dos limites impostos pela própria Constituição.
É a Constituição que estrutura todas as demais normas do Estado Brasileiro, e
regulamenta toda a ordem política e jurídica da nação, entretanto, a Constituição “não pode
ser apenas um espelho da sociedade e de suas relações, mas deve expressar as aspirações e os
ideais dos cidadãos” (BONAVIDES; ANDRADE, 1991, p. 483), e assim, levar em
consideração os modos de vida do povo.
Araújo e Nunes Júnior apontam que:
Ao lado desses fatores constitutivos do Estado, ‘‘é ingênita à noção de Constituição
a fixação de limites que estabeleçam qual o âmbito de atuação do Estado e qual a
esfera do domínio individual. Assim, qualquer Constituição deve abrigar as normas
definidoras dos direitos fundamentais do indivíduo’’, sob o risco de alterar sua
própria razão de existir. (ARAÚJO; NUNES JÚNIOR, 2009, p. 03).

Dessa forma, o texto constitucional ‘‘estabelece a forma de estado e de governo, o
modo de aquisição e o exercício do poder e a forma como esses poderes são organizados,’’
cria os órgãos legitimados a exercerem respectivos poderes, limitando suas ações (SILVA,
2014, p. 40).
Além disso, a Constituição Federal trata da proteção dos direitos e garantias
fundamentais em seu texto e por ser uma norma que ordena os principais elementos para o
desenvolvimento de uma nação, possui um atributo peculiar: a supremacia sobre as demais
normas jurídicas.
Afirmar que a Constituição ocupa uma posição de supremacia no ordenamento
jurídico, revela o entendimento de que todos os atos normativos estatais ou não estatais,
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comissivos ou omissivos, normativos ou não, devem ser compatíveis, formal e materialmente,
com os preceitos contidos na Constituição.
Kelsen foi o idealizador dessa hierarquia de normas, ao concluir que a ordem jurídica
não é composta por:

Um sistema de normas coordenadas entre si, que se acham, por assim dizer, lado a
lado, no mesmo nível, mas uma hierarquia de diferentes níveis de norma. A unidade
dessas normas é constituída pelo fato de que a criação de uma norma -a inferior- é
determinada por outra –a superior– cuja criação é determinada por outra norma
ainda mais superior, e de que esse regressos é finalizado por uma norma
fundamental, a mais superior, que, sendo o fundamento supremo de validade da
ordem jurídica inteira, constitui a sua unidade. (KELSEN, 1998, p. 181).

Veja-se que essa definição de supremacia é encontrada apenas nas Constituições
rígidas, como é a Constituição Brasileira, o qual determina uma forma solene e complexa para
alteração do texto constitucional. Nesse sentido, há um processo mais rígido para que seja
elaborada uma Emenda Constitucional do que para elaborar uma simples lei ordinária44 ou
complementar45, por exemplo.
Com isso, a Constituição Federal é mais que uma simples lei, pois possui um
conteúdo de maior abrangência e importância, e dessa maneira, há que se ter cautela na
eventualidade de quaisquer alterações. Para Lassale (2008, p. 07), ‘‘a Constituição é a lei
fundamental da nação e como tal deve ter um conteúdo que irradia-se nas demais leis comuns
e que tenha força ativa determinante’’.
A Constituição Federal, considerada sua Lei Fundamental, é então a organização dos
seus elementos essenciais: ‘‘um sistema de normas jurídicas, escritas ou costumeiras, que
regula os direitos fundamentais do homem e as respectivas garantias. Em síntese, a
Constituição é o conjunto de normas que organiza os elementos constitutivos do Estado’’
(SILVA, 2014, p. 40).
Para tanto, o Estado detém um papel de provedor dos interesses da sociedade
estabelecidos na Constituição pelo Poder Constituinte, tendo como propósito a garantia das
liberdades individuais, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores

44

São as leis típicas, ou as mais comuns, que complementam as normas constitucionais, e devem ser aprovadas
pela maioria dos parlamentares da Casa Legislativa respectiva presentes em reunião ou sessão no dia da votação.
45
A Lei Complementar é um tipo de Lei que possui posição hierárquica superior à lei ordinária e às demais
normas no ordenamento jurídico brasileiro, exceto a Constituição Federal. Sua finalidade é complementar uma
norma prevista na Constituição Federal (daí o seu nome) e regulamentar, de forma geral, determinada matéria
que, por exigência constitucional, deva ser por ela tratada. Para a sua promulgação, é necessária maioria
absoluta do Congresso Nacional.
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sociais do trabalho e da livre iniciativa, e o pluralismo político. Assim, o Estado configura
como um elemento para a consecução dos fins predeterminados pela Constituição.
Lowenstein (1970, p. 216), procurar tratar das classificações normativa, nominal e
semântica das constituições, e observa que ‘‘a verdadeira Constituição (normativa) é aquela
que além de conter normas sobre os poderes supremos e garantias essenciais deve ter os mais
profundos valores da democracia e do grupo dos governados a qual se imporá’’. O autor tem
como referência a real eficácia do texto constitucional.
Veja-se que o caminho percorrido pelas lutas sociais pela reforma urbana, solidificou
o Direito à Cidade Sustentável como direito fundamental em desenvolvimento no
ordenamento jurídico brasileiro, o qual passou a ganhar forma e tratamento jurídico recente,
avançando do campo político para alcançar o jurídico.
Assim, a Constituição Federal trata da expressão “cidade(s)” em algumas
oportunidades em seu texto: arts. 29, XIII; 182, caput; 182, § 1º; 182 § 2º; e 242 § 2º.
Observa-se que o último artigo refere-se a um caso específico na cidade do Rio de Janeiro, em
que o Colégio Pedro II, será mantido na órbita federal, diferente da indeterminação adotada
nos demais artigos. Em contrapartida, no primeiro artigo citado, há a observância de
interesses específicos do Município e da cidade, ao tratar da iniciativa popular de projetos de
lei de interesse específico, demonstrando o reconhecimento das cidades como componente do
espaço político do Estado de Direito brasileiro.
Apesar de não estar formal e institucionalmente incluída entre as unidades da
federação que constitui a República Federativa do Brasil (art. 1º, caput, CRFB/88), a cidade,
na nova ordem constitucional, não é apenas um espaço físico com sede administrativa. Agora,
materialmente ocupa espaço político ‘‘como um conjunto de instituições e atores que
intervêm na sua gestão e na implementação e desenvolvimento das políticas urbanas’’
(CARTA MUNDIAL PELO DIREITO À CIDADE, 2005).
A cidade ocupa o lugar de espaço coletivamente cultural e diversificado pertencente
a todos os seus habitantes. O seu território é local de exercício da cidadania e a sua gestão
ocorre de forma democrática e coletiva. Por sinal, conforme visto anteriormente, o
planejamento urbano contempla à cidade e procura atender a uma função social que abarca
vários interesses como a moradia, o meio ambiente equilibrado, equipamentos e serviços
urbanos, saneamento básico, transporte público, cultura e lazer.
Com isso, deve ser assegurado aos cidadãos, sem quaisquer discriminações, o direito
a uma cidade e, no mesmo sentido, deve ser assegurado o seu usufruto anexado aos princípios
da equidade, sustentabilidade, democracia e justiça social. De acordo com Lucena e Silva
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(2008, p. 6224), ‘‘a qualidade de vida urbana recebe influxos constitucionais, dotando-a de
força normativa vinculante’’. Surge, dessa forma, o Direito à Cidade Sustentável.
O Direito à Cidade Sustentável procura assegurar a população que nela habita e para
as futuras gerações, a sustentabilidade urbana de modo que sejam garantidas condições dignas
de vida e bem-estar, e seja proporcionado o pleno exercício da cidadania e dos direitos
humanos (econômicos, sociais, políticos, civis, culturais e ambientais), do direito de participar
da gestão democrática da cidade e de viver num meio ambiente sadio, de forma a população
“urbana” desenvolva uma identidade social e se reconheça como construtora e principal
destinatária da cidade e, consequentemente, dos mecanismos citadinos.
Nessa esteira, a garantia do Direito à Cidade Sustentável deve ser buscada por todos
os cidadãos e pelo Estado em todos os âmbitos de atuação, seja no Executivo, Legislativo ou
Judiciário, pois corresponde a garantia do direito a igualdade e demais direitos fundamentais.
Alva traz uma importante colaboração para a compreensão da cidade sustentável nas
suas mais variadas dimensões:

Uma cidade sustentável depende da capacidade de reorganizar os espaços, gerir
novas economias externas, eliminar as deseconomias de aglomeração, melhorar a
qualidade de vida das populações e superar as desigualdades socioeconômicas para
o crescimento econômico. (ALVA, 1991, p. 15).

A superação de mazelas sociais (redução da desigualdade social), a inclusão cidadã
das camadas mais pobres historicamente excluídas e a promoção do bem de todos são
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Já os princípios da dignidade da
pessoa humana e da solidariedade, insculpidos nos arts. 1º, III e 3º, I, da CRFB/88, ‘‘são
vértices axiológicos de interpretação constitucional e núcleos centrais que emanam e validam
os direitos fundamentais’’ (LUCENA; SILVA, 2008, p. 6225).
O Direito à Cidade Sustentável exprime objetivos semelhantes, bem como se
desenvolve por meio destes princípios retirando-lhes validade, sendo imperioso dessa
maneira, que seja reconhecido como direito fundamental tendo como fonte primária a
Constituição. Para complementar, Saule Júnior (2007, p. 50-51) explica que ‘‘com o Estatuto
da Cidade, o Direito à Cidade Sustentável se transforma num novo direito fundamental,
instituído em decorrência do princípio constitucional das funções sociais da cidade’’.
Pinheiro e Rodrigues sintetizam a seguinte concepção do direto fundamental à cidade
sustentável:
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O direito fundamental à cidade sustentável visa alcançar a harmonização entre as
diversas vertentes aludidas, que traduz-se basicamente em sustentabilidade, através
do principio da sustentabilidade urbana aliado ao princípio da gestão democrática da
cidade, que impõe a criação de órgão deliberativo composto pelos diversos setores
da sociedade para a governança local. (PINHEIRO; RODRIGUES, 2011-2012, p.
380).

O Direito à Cidade Sustentável, ainda constitui-se em norma de ordem pública e
interesse social, e procura resguardar a função social da propriedade (art. 5º, XXIII) com a
tutela pelo Estado a fim de atender aos interesses da coletividade, levando em sua natureza a
categoria de direito fundamental.
Dessa forma, ao se harmonizar com outros direitos fundamentais e com os princípios
estabelecidos na Constituição Federal, o Direito à Cidade Sustentável assume grande
destaque, podendo ser incluído como direito fundamental em virtude do comando normativo
redigido no artigo 5° §2º da Lei Maior, o qual possibilita a ampliação rol de direitos e
garantias fundamentais:

Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes
do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a
República Federativa do Brasil seja parte. (BRASIL, 1988).

Depreende-se, dessa forma, que ‘‘os direitos fundamentais não são apenas aqueles
explicitados no art. 5º, ou, mais especificamente, aqueles presentes no Título II’’
(CUSTÓDIO; VIEIRA, 2015, p. 165). A compreensão do §2º do art. 5º da CRFB/88 indica
que o rol de direitos fundamentais expresso no citado artigo é meramente exemplificativo,
havendo a possibilidade de ter outros direitos fundamentais espalhados pelo texto
constitucional, como é o caso do Direito à Cidade Sustentável.
Conforme salientam Lucena e Silva (2008, p. 6228), ‘‘negar ao Direito à Cidade
Sustentável a sua condição de direito fundamental é confrontar a Constituição da República e
obrar em sentido diametralmente oposto à dignidade da pessoa humana’’.
Sendo assim, caso o Direito à Cidade Sustentável não seja observado ou infringido
de alguma forma, poderá haver a responsabilidade civil, administrativa e criminal dos agentes
que causarem lesão a este direito.
Neste contexto, observa-se que o Direito à Cidade Sustentável caracteriza-se como
um corolário do próprio direito à vida, e não somente enquanto vida humana, e sim à sadia
qualidade de vida em todas as suas formas, que está diretamente relacionada com a efetivação
dos demais direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, a saúde, o lazer, o
bem-estar, entre outros, cabendo ao Estado e à coletividade protegê-lo e preservá-lo, pois não
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há existência digna no meio urbano sem uma cidade sustentável e atenta às suas funções
sociais.

6.2 O Ministério Público e a Ação Civil Pública na Defesa do Direito à Cidade
Sustentável

A Constituição Federal de 1988 delineou um papel relevante ao Ministério Público
dentro da estrutura orgânica estatal por ela traçada, ao considerá-lo como instituição
permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, tendo
como princípios institucionais a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional (art.
127,§1° da CRFB/88).
O Ministério Público na ordem constitucional se divide em Ministério Público da
União – MPU –, de um lado, o qual comporta o Ministério Público Federal – MPF –, o
Ministério Público do Trabalho – MPT –, o Ministério Público Militar – MPM – e o
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT –, e de outro lado, o Ministério
Público dos Estados – MPE, nos termos do art. 128 da Carta Magna. Para Vieira (2015, p.
21), ‘‘a crescente importância da atuação do Parquet46 na busca do equilíbrio social deixou o
constituinte convicto de que o Ministério Público, na qualidade de parte interessada e/ou
exercendo o múnus de fiscal da lei, é essencial à função jurisdicional’’.
Nesse ínterim, são funções institucionais do Ministério Público, elencadas no artigo
129 da Constituição Federal:

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; II - zelar pelo
efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia; III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e
coletivos; IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins
de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição; V defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas; VI expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência,
requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei
complementar respectiva; VII - exercer o controle externo da atividade policial, na
forma da lei complementar mencionada no artigo anterior; VIII - requisitar
diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os
fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais; IX - exercer outras
funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-

46

Parquet, no ramo do Direito, significa Ministério Público ou faz referência a um membro do Ministério
Público.
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lhe vedadas a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas.
(BRASIL, 1988).

Dentre estas funções, vale destacar no presente estudo a competência do Ministério
Público para ingressar com Ação Civil Pública (ACP), reforçando a defesa dos interesses
difusos47, coletivos48 e individuais homogêneos49, como é o direito à ordem urbanística50,
presente no artigo 1º, inciso VI da Lei n° 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública). Assim, com a
inserção do inciso IV do art. 1° da Lei de Ação Civil Pública51 incluído pela Lei nº 8.078 de
1990 (Código de Defesa do Consumidor) tem-se a garantia processual do Direito à Cidade
alcançada e consolidada como direito difuso.
Sobre o surgimento e a importância dos direitos difusos, Ada Grinover comenta que:

O estudo dos interesses coletivos e difusos surgiu e floresceu na Itália nos anos
setenta. Denti, Cappeletti, Proto Pisani, Vigoriti, Trocker anteciparam o Congresso
de Pavia de 1974, que discutiu seus aspectos fundamentais, destacando com precisão
as características que os distinguem: indeterminados pela titularidade, indivisíveis
com relação ao objeto, colocados a meio caminho entre os interesses públicos e os
provados, próprios de uma sociedade de massa e resultado de conflitos de massa,
carregados de relevância política e capazes de transformar conceitos jurídicos
estratificados, como a responsabilidade civil pelos danos causados no lugar da
responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos, como a legitimação, a coisa julgada,
os poderes e a responsabilidade do juiz e do Ministério Público, o próprio sentido da
jurisdição, da ação, do processo. (GRINOVER, 2000, p. 13).

Assim, a Ação Civil Pública é o instrumento jurídico que visa proteger a
coletividade, responsabilizando o infrator por danos causados ao meio ambiente, a ordem
econômica e a economia popular, ao consumidor, à ordem urbanística, à honra e à dignidade
de grupos raciais, étnicos ou religiosos; ao patrimônio público e social, a bens e direitos de
valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a qualquer outro interesse, bem
como a direito difuso ou coletivo (art. 1° da Lei n° 7.347/85).
Tal ação é civil, pois é processada perante o juízo cível e é pública, pois procura
tutelar o patrimônio público.
47

Interesses difusos são caracterizados por estarem relacionados a um bem indivisível, ou seja, não há uma
atribuição em sua totalidade ou em partes a qualquer dos interessados. Com isso, os sujeitos relacionados aos
interesses difusos possuem variável grau de determinação, sendo, no entanto, impossível sua atribuição
individualizada a qualquer deles.
48
Interesses coletivos também possuem objeto indivisível, porém, de forma contrária aos interesses difusos,
pode-se haver a atribuição de grupos, classes ou categorias.
49
São individuais, todavia, por possuírem uma origem comum, podem ser levados a juízo de maneira coletiva,
por meio de uma única ação.
50
A ordem urbanística pode ser entendida como uma reunião de diretrizes de ordem pública e de interesse social
que ordena o uso da propriedade urbana em benefício do equilíbrio ambiental, da segurança e do bem coletivo.
51
Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por
danos morais e patrimoniais causados: [...] IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.
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Salienta-se que a legitimidade do Ministério Público para ingressar com Ação Civil
Pública não tem o condão de prejudicar a legitimação de terceiros, conforme se observa no
artigo art. 129, §1º da CRFB/8852. Então, na eventualidade de qualquer cidadão se encontrar
diante de determinada ação do Poder Público que considere prejudicial à sociedade, poderá
acionar o Ministério Público que ainda poderá se valer de outros instrumentos jurídicos como
o inquérito civil e o compromisso de ajustamento de conduta, devendo o cidadão, fornecer
informações sobre o fato que denunciar e argumentos que levem o Ministério Público a mover
uma Ação Civil Pública.
A Ação Civil Pública também protege a sociedade contra inércias do Executivo e
falta de atuação do Legislativo ou mesmo em limitações do Poder Executivo e do legislador
ordinário, como se vê em várias iniciativas legislativas nos últimos anos, que desconsideram,
inclusive, a importância da participação popular nos instrumentos de políticas públicas
urbanas. Como afirma Streck:

(...) É este o dilema do brasileiro: não sufragamos a tese substancialista, porque o
judiciário, preparado para lidar com conflitos interindividuais, próprios de um
modelo liberal-individualista, não está preparado para o enfrentamento dos
problemas decorrentes da transindividualidade, própria do novo modelo do Estado
Democrático de Direito previsto na Constituição promulgada em 1988; por outro
lado em face da democracia delegativa em que vivemos, de cunho hobbesiano, no
interior do qual o legislativo é atropelado pelo decretismo do Poder Executivo,
também não temos garantido o acesso à produção democrática das leis e dos
procedimentos que apontam para o exercício dos direitos previstos na Constituição.

(STRECK, 2005, p. 54).
Assim, a Ação Civil Pública procura resguardar vários interesses da coletividade
que, por sua natureza e pela maneira como são desenvolvidos, acabam ficando sem
representação nos vários processos decisórios da sociedade e merece grande importância ao
permitir que o Judiciário aprecie o cumprimento dos direitos sociais (coletivos e difusos), e
interfira na concepção e criação de instrumentos institucionais direcionados à realização de
políticas públicas..
Falando em políticas públicas, observa-se que o Direito à Cidade Sustentável pode
ser concretizado por meio da Ação Civil Pública, no momento em que busca proteger o meio
ambiente, pois a cidade corresponde ao meio ambiente urbano (art. 1°, inciso I da Lei n°
52

Art. 129, §1º da CRFB/88 - A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não
impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei. São terceiros
legítimos para propor Ação Civil Pública de acordo com o art. 5°, da Lei n° 7.347/85, a Defensoria Pública; a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; as autarquias, empresas públicas, fundações ou sociedades
de economia mista; e as associações [..].
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7.347/85). Do mesmo modo, o art. 1° da Lei n° 7.347/85, através dos incisos III, IV e IV,
também abarca a proteção da cidade Ação Civil Pública ao cuidar de interesses difusos, do
planejamento, e do patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico presentes
nas cidades.
Se uma determinada comunidade, por exemplo, se sentir prejudicada com a
construção de uma avenida que causará danos ao patrimônio cultural da cidade, poderá propor
uma Ação Civil Pública contra a Prefeitura. Exemplo contrário acontece quando o Estado
deixa de realizar a construção de um posto de saúde para determinada comunidade, e nessa
hipótese poderá ser acionado tendo em vista que causará grande prejuízo àquela comunidade
ao deixar de promover o acesso à saúde por parte dos moradores.
Desse modo, a Ação Civil Pública tem força para obrigar a outra parte a fazer
(construir postos de saúde, passarelas para deficientes, etc), deixar de fazer (deixar de
construir uma rua que irá prejudicar a comunidade, deixar de jogar lixo em um local
inadequado) ou de indenizar (nos casos em que danos sejam impossíveis de serem reparados).
Assim a Ação Civil Pública acarreta ao Poder Público ou particular atacado pelo seu
conteúdo a condenação ao estabelecimento de obrigação de fazer, não fazer ou em dinheiro.
A Lei n° 7.347/85 também prevê a possibilidade de concessão de liminar tendo em
vista que a demora da prestação jurisdicional poderá acarretar prejuízos de difícil reparação e
atrapalhar os resultados da empreitada jurídica
Veja-se que no ano de 2010, o Ministério Público Federal juntamente com o
Ministério Público do Estado da Bahia e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ajuizaram Ação Civil Pública de n° 001831471.2010.4.01.3300 com pedido de liminar em face do Município de Salvador, pelo fato do
Município desconsiderar a participação popular na elaboração das políticas publicas
ambientais do Município.
Nesse passo, Azevedo (2013, p. 114) narra que se discutiram vários aspectos para o
meio ambiente e para a cidade como ‘‘a inconsistência do Sistema Municipal de Meio
Ambiente em Salvador, a gestão ambiental considerada antidemocrática, a ilegalidade na
concessão de licenças, a ausência de legislação ambiental municipal e outros’’. A autora ainda
relata o seguinte:

Argumentou-se que o Município de Salvador não possui a qualificação mínima para
exercer a gestão ambiental municipal, e, por conseguinte, a competência
licenciatura, eis que a capital baiana, a despeito de seus três milhões de habitantes e
da quantidade de novos empreendimentos que estão surgindo no seu território, não
possui Código Municipal de Meio Ambiente, nem Lei Municipal ou Resolução do
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COMAM – Conselho Municipal do Meio Ambiente, sobre licenciamento ambiental;
também não tem o COMAM funcionado adequadamente, já que não há reuniões
para deliberações de sua competência, sendo cerceada a participação social, com a
centralização de toda gestão ambiental pela SMA – Superintendência do Meio
Ambiente da política ambiental; não existe efetivamente a fiscalização das infrações
ambientais das atividades poluidoras, nem sequer das condicionantes das licenças
ambientais concedidas pela SMA; e não existe de fato o Fundo Municipal de Meio
Ambiente. Pede-se ao douto juízo que se estabeleça as condições legais necessárias
para a consecução do Sistema Municipal de Meio Ambiente. (AZEVEDO, 2013, p.
114-115).

Diante desse quadro, observa-se que a Ação Civil Pública é um importante meio
processual de defesa da cidade, porém, ainda faz-se necessário um empenho político e social
na elaboração de uma forma de planejamento da cidade de maneira a romper com o modelo
vigente, de modo que sejam criadas condições para o devido acesso das pessoas e de suas
instituições representativas na tomada de decisões políticas, em busca de melhorias de
qualidade de vida, pois, nada vale o papel do Estado se concretizado de modo insensível à
participação popular na gestão do Direito à Cidade Sustentável.
Ora, se uma política pública, que é uma forma de efetivação de direitos
fundamentais, desconsidera a pluralidade dos participantes dos discursos racionais no seu
processo de elaboração, afigura-se acertado afirmar que há flagrante violação a direito
fundamental e mais longe se estará do desenvolvimento sustentável.
Para completar, não adianta alcançar um desenvolvimento socioeconômico sem que
sejam levantadas políticas públicas voltadas para à proteção do Meio Ambiente, uma vez que
todo crescimento deve ser sustentável, ou seja, economicamente viável, socialmente justo e
ecologicamente correto sem destruir as características e propriedades naturais.
E assim, verifica-se que planejar a construção das cidades e buscar meios para o
alcance do desenvolvimento sustentável é o grande desafio a ser superado pelos atores sociais
do século XXI, de forma que a distribuição espacial dos serviços e equipamentos públicos
esteja ao acesso do maior número de pessoas possível e o meio ambiente seja preservado para
as presentes e futuras gerações.

6.3 As Cidades Sustentáveis

Atualmente, pode-se dizer que não existe uma cidade no mundo que seja 100%
sustentável, entretanto, é possível observar que o número de municípios que vem se
preocupando com a adoção de práticas sustentáveis em várias áreas tem aumentado
gradativamente.
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A lógica que comanda processos de escassez dos recursos naturais mostra que o atual
modelo de desenvolvimento é insustentável e ameaça a sobrevivência de todos os tipos de
espécie, inclusive, a humana.
Diante desse processo, somado ao fato da população reivindicar cada vez mais o
Direito à Cidade, a temática do desenvolvimento sustentável urbano tem se tornado
imprescindível para as agendas públicas e também para os cidadãos.
Com os excessos praticados pela utilização irresponsável dos recursos naturais
(consumismo) e pela manipulação das técnicas e inventos além da pressão na infraestrutura
municipal, o aumento da população que vive hodiernamente nas cidades provoca novos e
complexos desafios para os gestores públicos locais. São vários os problemas que prejudicam
a qualidade de vida nas áreas urbanas, entre eles, a precariedade do transporte público, a
desigualdade social, o déficit habitacional, a poluição do ar e das águas, o trânsito e etc.
O excesso de resíduos sem uma destinação adequada, atrelado a falta de saneamento
básico e a violência urbana também são fatores que integram a lista de problemas que
carecem de uma solução por parte dos municípios.
Nesse sentido, figura-se acertada a ideia da criação de um novo modelo de gestão
pública, que integre planos estratégicos eficientes e equipes bem preparadas para desenvolvêlos no intuito de sensibilizar, mobilizar e oferecer ferramentas para que as cidades brasileiras
se desenvolvam de forma econômica, social e ambientalmente sustentável.
Para tanto, é imperioso que sejam formuladas políticas públicas com uma abordagem
integrada que envolva a participação dos cidadãos, governo, organizações sociais e empresas
no sentido de buscar um melhor ordenamento do ambiente urbano e atender todas as
demandas da sociedade.
Assim, o desenvolvimento é propiciado a partir do momento que é traduzido em
políticas públicas inovadoras que servem de inspiração para os gestores públicos objetivando
sempre melhorar a qualidade de vida da população com a concretização de Cidades
Sustentáveis.
No caso, as Cidades Sustentáveis são aquelas que praticam uma série de ações
eficientes voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população, desenvolvimento
econômico e preservação do meio ambiente, preocupando-se dentre outros aspectos com a
mobilidade urbana, a poluição sonora e atmosférica, o descarte de resíduos sólidos, eficiência
energética e a economia de água (fig.7).

Figura 7 - Dimensões de uma Cidade Sustentável.
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Fonte: MUNHOZ; COELHO, 2013, s/p.

Veja-se dessa forma que as Cidades Sustentáveis compreendem políticas eficientes
de desenvolvimento urbano, priorizando-se as áreas verdes sem deixar de promover as áreas
urbanas construídas.
As Cidades Sustentáveis também contam com a oferta de equipamentos e meios
comunitários eficientes, como exemplo, serviços públicos destinados ao atendimento das
necessidades da população, transportes coletivos inclusivos e de qualidade, oferta de áreas e
espaços verdes, pontos de acessibilidade e etc.
Importante frisar, que uma Cidade Sustentável além de fornecer bens e serviços
essenciais de boa qualidade, terá que fornecer medidas que impeçam a degradação ambiental,
a deterioração de áreas urbanizadas, a especulação imobiliária e a ociosidade de imóveis em
detrimento da população da cidade. Conforme expressam Carvalho e Venâncio (2015, p.
116), ‘‘não justifica a aglomeração de várias pessoas em pouco espaço, enquanto lotes são
preservados, sem utilização, na espera de um melhor preço, no futuro. Em nome de poucos,
espaços urbanos são desconsiderados’’ e deixam de proporcionar melhores condições de vida
à população.
Com isso, a Administração Pública do município poderá exigir a utilização da
propriedade, pois caso seja subutilizada, ou não esteja sendo utilizada e cumprindo com sua
função social, pode-se haver o parcelamento ou a edificação compulsória, a instituição de
imposto progressivo, ou até mesmo a desapropriação do imóvel.
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Nas construções, deve haver a preservação ambiental atrelada a tecnologia para que
haja o controle da quantidade de calor, de luzes que se apaguem automaticamente, e que se
possa converter a energia solar consumida no dia-a-dia, em energia elétrica, renovável. Faz-se
necessária a utilização de calhas em alumínio reforçado, para que a temperatura ambiente seja
mantida, bem como que as fossas sépticas sejam substituídas por estações de tratamento de
águas, devendo-se, contudo, ser reduzida a alíquota de impostos por parte do governo na
utilização de tecnologias limpas. De acordo com Vieira e Pompeu:

O Estado por meio de políticas públicas e fiscais estimula o homem para que renove
seus métodos de produção, no intuito de que o mesmo aplique novas ferramentas
que aperfeiçoe o processo industrial e diminua cada vez mais o dano ambiental,
reduzindo, por consequência, a possibilidade de escassez dos recursos naturais. No
viés de que a sustentabilidade deverá ser uma questão política, social, econômica
para controlar o desenvolvimento e melhorar práticas de exploração e manter a
preservação de recursos sem que estes se esgotem para as próximas gerações, não
cabe alternativa senão o incentivo ao desenvolvimento de práticas que irão
aperfeiçoar um processo econômico e industrial, e que tragam retorno sustentável às
atividades. (VIEIRA; POMPEU, 2014, p. 145).

Ademais, uma Cidade Sustentável tem que sustentar projetos e medidas de forma
que a população se conscientize do uso racional de água e seu reaproveitamento, energia
alternativas e demais recursos naturais.
Obrigatoriamente, uma Cidade Sustentável deverá oferecer aos seus habitantes meios
adequados para coleta e reciclagem de lixo e destinação de resíduos sólidos, criando formas
para geração de empregos, de modo que se fomente a inclusão social e a cidadania
participativa.
Nas Cidades Sustentáveis há prioridades para os modelos de transportes públicos
versáteis, de baixo teor de carbono e de qualidade, e ao mesmo tempo, incentivo para os
transportes alternativos e sustentáveis, como as bicicletas e as ciclovias diminuindo
consideravelmente o tráfego de veículos.
Outras ações podem ser citadas para o desenvolvimento de uma Cidade Sustentável
como: mecanismos voltados para a diminuição da emissão de gases do efeito estufa visando o
combate ao aquecimento global; aplicação de programas educacionais direcionados para o
desenvolvimento sustentável; criação de espaços verdes (parques, praças) voltados para o
lazer da população; e a disponibilização de programas voltados para a arborização das ruas e
espaços públicos.
O pesquisador do presente trabalho ainda sugere que o governo fomente a criação de
atividades e empregos dentro dos bairros no intuito de evitar o deslocamento e diminuir o
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fluxo de pessoas na região central da cidade. Tais bairros devem conter mercados, escolas,
centros médicos, postos de polícia e bombeiros, parques com hortas comunitárias e demais
serviços que são essenciais para a população, além de áreas culturais, como teatros, museus,
faculdades e shoppings centers.
Ainda devem ser implementados Sistemas de Corredores de Ônibus (BRTs), pois
possuem um custo mais baixo e reduzem a poluição atmosférica além de serem criadas
ciclovias nas principais ruas de cada bairro da cidade em sentido ao centro urbano, caso seja
necessária à ida a região central, sendo que devem ser disponibilizados estacionamentos
públicos para bicicletas em diversos pontos da cidade.
As ruas devem ser largas e pavimentadas com blocos permeáveis ou com o novo tipo
de pavimentação em que se aplica uma substância no concreto que absorve poluição, o qual
vem sendo utilizado em algumas cidades (Amsterdã, por exemplo), pois o asfalto proporciona
alagamentos em tempos de chuvas por ser impermeável e ainda por cima eleva a temperatura
do local.
Podem ser criados semáforos que alternam a cor verde e vermelha conforme o fluxo
momentâneo de veículos; postes fotovoltaicos; incentivo a criação de hortas nas residências
horta para transformar o lixo doméstico (orgânico) em adubo; devem ser disponibilizadas
latas de lixo em todos os quarteirões dos bairros; e por fim, as construções devem ser
formuladas de forma que a luz e a ventilação natural sejam aproveitadas o máximo possível,
para redução do consumo de energia.
Em síntese, as Cidades Sustentáveis são constituídas por ações governamentais
aliadas de ações dos cidadãos, para o alcance do equilíbrio ambiental, do bem-estar de seus
habitantes, da redução de gases de efeito estufa, de forma que se invista em mobilidade
sustentável, educação ambiental e conscientização sobre os resíduos e seu descarte correto.
E de modo geral, as Cidades Sustentáveis têm como principal característica (ao
englobar todos os fatores expostos acima) proporcionar uma melhor qualidade de vida a sua
população.

6.3.1 Modelos Internacionais de Cidades Sustentáveis

Tornar uma Cidade Sustentável com as características descritas, não é uma tarefa
fácil, porém não é impossível e várias cidades pelo mundo já vem implementando práticas
sustentáveis destacando-se por sua gestão urbana-ambiental que privilegia o bem estar dos
habitantes, a história, o patrimônio, o pedestre, enfim, é possível identificar cidades-
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patrimônio, cidades-turísticas-portuárias e cidades-pedestre-ciclistas, para citar algumas de
suas características que apresentam aspectos sustentáveis.
A seguir, serão apresentadas 05 cidades no mundo que têm adotado medidas e ações
voltadas para a sustentabilidade, dentre elas, Reykjavik (Islândia), Copenhague (Dinamarca),
Bogotá (Colômbia), Vancouver (Canadá), e por último, Fujisawa (Japão).
A primeira da lista é a capital da Islândia que recebeu no ano de 2011, o prêmio de
capital mais verde da Europa pela Comissão Europeia.
O nome Reykjavik significa "baía fumegante", devido ao vapor que sai da terra
(fontes termais subterrâneas) e sustenta as cinco usinas geotérmicas da cidade para gerar
energia elétrica, aquecimento às ruas, calçadas, casas e edifícios da cidade. Veja-se abaixo a
usina de energia geotérmica de Nesjavellir em que a água quente é canalizada, e os moradores
da cidade de Reykjavik podem usá-la para o aquecimento e em suas torneiras de água quente.
Figura 8 - Usina de energia geotérmica de Nesjavellir – Reykjavik (Islândia).

Fonte: Ecountry, 2014, s/p.

A energia geotérmica é pouco poluente e renovável, pois o volume de água no
interior da Terra é abastecido repetidamente, pelas chuvas e o calor é permanentemente
gerado no núcleo terrestre, tratando de uma opção sustentável as fontes de combustíveis
fósseis, como o petróleo e o carvão mineral.
Além disso, o sistema de transporte coletivo opera em boa parte com ônibus movidos
a hidrogênio, que não emitem gases de efeito estufa, tratando-se de um grande passo para uma
cidade que pretende traçar um caminho inteiro sustentável.
A segunda cidade que encabeça a lista é Copenhague (Dinamarca), conhecida
mundialmente por sua cultura da bicicleta. ‘‘Desde 1990, a cidade conseguiu reduzir suas
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emissões de carbono em 25% e até 2015 o governo pretende transformá-la na ecometrópole
número um do mundo’’ (TETRA PAK, 2009, s/p.).
Com isso, a cidade tem elaborado políticas, planos, programas e projetos para
incentivar o uso de bicicletas, tratando-se da cidade percussora no empréstimo público de
bicicletas, fato que tem sido utilizado por outras cidades nos últimos anos.

Figura 9 - Ciclovia em Copenhague (Dinamarca).

Fonte: Biketech, 2010, s/p.

Copenhague conta com várias ciclovias e corredores para bicicletas na maioria de
suas ruas e estradas principais. As chamadas Cykelsupersti tratam-se de longas ciclovias que
procuram dar acesso das áreas mais afastadas de Copenhague ao centro urbano da capital
dinamarquesa. Além disso, é possível trafegar com bicicletas no trem e no metrô da cidade.
Por tais aspectos, Copenhague já faturou o título de Melhor Cidade para Ciclistas.
Por conseguinte, a terceira cidade que procura realizar políticas públicas e projetos
sustentáveis é Bogotá.
A capital da Colômbia tem aproximadamente 7.878.783 habitantes no ano de 2015,
de acordo com estatísticas da Secretaria Distrital de Planejamento de Bogotá.
Na última década, a cidade tem procurado investir no bem-estar de sua população
por meio de projetos que incluem a criação de ciclovias, vias exclusivas de ônibus e medidas
para a redução da violência, havendo o trabalho conjunto de diversos profissionais, dentre
eles, engenheiros e arquitetos que se baseiam em novas tecnologias de mobilidade urbana
para reestruturar as plataformas de transporte para os usuários e melhorar a acessibilidade na
cidade, viabilizando um transporte sustentável, com maior integração social e econômica.
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Bogotá também tem investido na ‘‘melhoria da qualidade do ar com a criação de
áreas verdes que, além de servir de entretenimento para a população, é responsável por filtrar
o gás carbônico excedente da atmosfera’’ (ARAÚJO, 2013b, s/p.).
O TransMilênio foi um projeto implantado em 2001, e trata-se de um sistema de
transporte rápido e acessível de ônibus que passa por corredores exclusivos facilitando a
locomoção dos habitantes de Bogotá em direção ao centro urbano (Fig. 10).
De acordo com Araújo:

Atualmente o TransMilênio conta com uma frota de 7 mil ônibus que percorrem os
84,4 km de rodovias, passando por 114 estações da capital e região metropolitana do
seu entorno, durante 18 horas por dia. Este sistema tem três vantagens primordiais:
consegue transitar pelo tráfico intenso dos carros; é mais barato do que se tivesse
metrô na cidade e ainda reduz o impacto de CO2 na atmosfera, já que um número
maior de pessoas é transportada por um único veículo, diminuindo a quantidade de
automóveis pelas ruas da capital e a emissão de gases tóxicos [...]de acordo com a
prefeitura de Bogotá, o objetivo é ampliar o projeto do TransMilenio, atingindo 388
km de extensão, que atenderá 5,5 milhões de passageiros/dia. (ARAÚJO, 2013b,
s/p.).

O sistema de transporte levou vários benefícios para a cidade e seus habitantes, como
a diminuição do tempo de viagem, redução da emissão de poluentes, mais segurança nas vias
de trânsito rápido e menos acidentes.

Figura 10 - TransMilênio no corredor exclusivo.

Fonte: Eriton Vieira, 2015.

De acordo com Eduarte (2014, s/p.), especialistas internacionais em matéria de
transportes e mobilidade sustentável ‘‘de Londres, Yokohama, San Francisco, Los Angeles,
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Cidade do México, Madrid, Santiago de Chile e Varsóvia visitaram o Centro de Controle do
TransMilênio para compreender o funcionamento deste sistema’’53.
A cidade também conta com ciclovias espalhadas em vários pontos, além de enormes
áreas verdes divididas entre praças e áreas de lazer.
Em setembro de 2015, o pesquisador do presente estudo acompanhou de perto essas
características na cidade de Bogotá. Nesse passo, visitou alguns pontos turísticos da cidade
utilizando o ônibus coletivo como meio de locomoção, desde o aeroporto. Veja-se que além
da acessibilidade, o ônibus coletivo conta com um preço acessível à população, qual seja:
1800 COP (pesos colombianos) cerca de R$2,20 (dois reais e vinte centavos), uma vez que o
salário mínimo vigente no país colombiano é 644.350 COP (pesos colombianos) de acordo
com o jornal El Colombiano (2015), em torno de R$773,00 (setecentos e vinte e dois reais) no
ano de 2015. Abaixo,
Com isso, o pesquisador observou que além da rapidez e tecnologia do transporte,
havia avenidas e ruas largas com amplo espaço para os carros, vários espaços verdes e
arborizados, ciclovias (fig. 11), e uma população interessada pelas políticas públicas de seu
governo sempre disposta a fornecer informações precisas sobre a cidade. Por outro lado, o
pesquisador observou que o próprio sucesso do sistema de transporte tem gerando transtornos
nos horários de pico de trabalho (06:00h às 09:00h e 17:00h às 20:00h) com a superlotação de
pessoas, fazendo com que as frotas não consigam acomodar todos os usuários.

Figura 11 - Ruas e ciclovia da cidade de Bogotá.

Fonte: Eriton Vieira, 2015.

53

Texto original: ‘‘Expertos internacionales en temas de transporte y movilidad sostenible de Londres,
Yokohama, San Francisco, Los Ángeles, México D.F., Madrid, Santiago de Chile y Varsovia visitaron el Centro
de Control de Transmilenio para conocer el funcionamiento de este sistema’’ (EDUARTE, 2014, s/p.).
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Bogotá também tem investido na repressão a criminalidade e ao tráfico de animais,
com estimulo de medidas socioeducativas combinando urbanismo com educação pelo órgão
público do município e entidades privadas no intuito de abrandar os rastros da violência do
narcotráfico entre a população. Continuamente, há a distribuição de livros em alguns locais da
cidade bem como a criação de uma rede de bibliotecas públicas, fazendo com que em 2007 a
cidade fosse reconhecida como a Capital Mundial do Livro e a Capital Iberoamericana da
Cultura.
Desse modo, a estrutura para a sustentabilidade na cidade de Bogotá baseada em
políticas públicas eficientes, tem o auxílio da consciência da população sobre a preservação
do meio ambiente e funciona a pleno vapor, fazendo com que a cidade se encontra entre as
cidades modelos que utilizam práticas sustentáveis em seu dia a dia em benefício da
população.
A quarta cidade que será tratada no presente estudo é Vancouver capital do Canadá,
que é a cidade que menos emite carbono na América do Norte.
A cidade possui vários parques esverdeados espalhados em sua área urbana (fig. 12)
e grande parte de sua energia é oriunda de fontes renováveis, ou seja, produzida por meio de
ondas, vento, painéis solares e hidrelétricas.
Figura 12 - Praia ‘‘English Bay’’ ao lado do ‘‘Stanley Park’’ na cidade de
Vancouver.

Fonte: Sônia Aslam, 2015, s/p.

A cidade também tem vários planos e projetos para neutralizar toda a emissão de
gases estufa provenientes dos seus edifícios, que representa um enorme potencial lesivo a
saúde de seus habitantes, e conta com compactadores de lixo do tamanho de uma lata de lixo
normal acionados por energia solar, capazes de reter uma grande quantidade de detritos,
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fazendo com o que o uso de caminhões de lixo nas ruas, e as emissões por eles geradas, sejam
reduzidos. Além disso, o lixo orgânico não-residencial, é enviado para um centro de
compostagem municipal, onde se produz adubo que é vendido para jardineiros ou usado
nas áreas verdes da cidade. Como se não bastasse, várias casas são aquecidas no inverno com
o calor gerado naturalmente pelos gases dos esgotos.
Em 2010 a cidade foi sede das Olimpíadas de Inverno adotando a sustentabilidade
como princípio a ser seguido. Nesse sentido, até as medalhas entregues aos atletas foram
criadas com restos de metal que eram considerados inutilizáveis e jogados fora.
Outra questão refere-se ao Plano Estratégico da Região Habitável (LRSP), criado
para organizar o crescimento demográfico de modo que se possa proteger e melhorar a
qualidade e a conservação do entorno da cidade, além de proporcionar comunidades
habitáveis e integradas. De acordo com Taylor:

O Plano de Crescimento em 2006 apela a áreas de expansão urbana e foi planejado
criação de "Comunidades completas" que mistura áreas residenciais, emprego e
comodidades por meio do suporte de trânsito[...]. Nossa análise espacial descobriu
que esses novos subúrbios são densos, contendo maiores proporções de unidades
ligadas e apartamentos do que as outras cidades estudadas. (TAYLOR, 2014, p.
54
29) .

Com uma parcela considerável dos habitantes morando em áreas suburbanas,
percebeu-se que após o horário comercial a área central ficava muito vazia.
Então os investimentos imobiliários residenciais foram concentrados em áreas
próximas aos corredores de trânsito voltadas para pedestres no centro da cidade, contribuindo
para redução do número de viagens de carro, aumento das vendas no comércio e a geração de
empregos.
A última cidade que será abordada no presente tópico é Fujisawa, construída como
parte de um projeto de recuperação de áreas devastadas pelo terremoto e tsunami no Japão.
A prioridade na cidade é a consciência energética e a ecológica, e nesse sentido os
imóveis residenciais possuem painéis solares embutidos, que fornecem energia para as casas e
ainda por cima, fazem o armazenamento do excedente em uma bateria para uso posterior (fig.
13). A cidade também contém um bairro exclusivo para moradores que não possuem carros
próprios, com serviços de alugueis de carros elétricos e bicicletas (smart spots).

54

Texto original: ‘‘The Growth Plan in 2006 for urban expansion areas to be planned creating as “complete
communities” that mix residential, employment and amenity through the transit support [...]. Our spatial analysis
found that these new suburbs are dense, containing higher proportions of attached and apartment units than the
other cities studied’’. (TAYLOR, 2014, p. 29).
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Figura 13 - Painéis solares instalados nas casas em Fujisawa.

Fonte: Panasonic, 2015, s/p.

A cidade possui um sistema de sensores em rede que possuem detecção de presença
e controlam a iluminação pública das ruas com lâmpadas de baixo consumo, garantindo que a
energia não seja desperdiçada. Para melhorar ainda mais a situação, os blocos residenciais e
comerciais são feitos de forma que o vento tenha uma melhor circulação e as unidades
recebam mais iluminação natural. O município também possui parques e plantio de vegetação
ao longo das principais estradas.
Dessa forma, as soluções sustentáveis estão integradas por toda a cidade para se
alcançar um novo estilo de vida e um novo modelo de desenvolvimento econômico.
Além das cidades abordadas também são cidades conhecidas por realizar práticas
sustentáveis: Malmö (Suécia) com a utilização de energia renovável, reciclagem e ciclovias;
Portland (Estados Unidos) com a conservação de áreas vegetativas e redução das emissões de
dióxido de carbono, Freiburg (Alemanha) com programas eficientes voltados para o uso
racional de veículos automotores; Barcelona (Espanha) com a mobilidade urbana e grande uso
de energia solar; e Amsterdã (Holanda) com a mobilidade urbana, havendo muitas outras
cidades existentes no mundo.

6.3.2 Modelos Nacionais de Cidades Sustentáveis

No Brasil também é possível encontrar exemplos de cidades que promovem políticas
públicas voltadas para cidades sustentáveis.
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É o caso de Curitiba, a capital do Paraná cujo planejamento urbano é voltado para a
sustentabilidade, sendo apresentados projetos inovadores em gestão pública para oferta de
áreas verdes, transporte público de qualidade, dentre outros fatores.
Um exemplo de projeto inovador que foi implantado em Curitiba é o de transporte
coletivo (BRT - Bus Rapid Transit) com a instalação de corredores para transporte público.
Além disso, Curitiba possui uma Rede Integrada de Transporte Coletivo (RIT), o qual permite
que o usuário utilize mais de uma linha de ônibus, pagando apenas uma tarifa. Desse modo,
os passageiros tem a faculdade de por meio dos terminais de integração, desembarcarem em
uma linha e embarcarem em outra sem efetuar um novo pagamento.

Figura 14 - Sistema BRT de Curitiba.

Fonte: Marco Prates, 2012, s/p.

Preocupada com o bem-estar de seus habitantes, Curitiba instituiu o Sistema
Municipal de Gestão Sustentável no intuito de desenvolver ações voltadas à sustentabilidade
ambiental.
Com isso, a cidade é considerada a capital ecológica do Brasil, pois realiza várias
ações em prol da preservação do meio ambiente, entre elas: políticas voltadas a redução do
nível de emissões de dióxido de carbono, produção de energia renovável e compras públicas
sustentáveis, onde se procura integrar os aspectos ambientais, sociais e econômicos em todos
os estágios do processo de compra pelo município.
Outro exemplo brasileiro é a cidade de Paragominas no Estado do Pará, que é
exemplo no combate ao desmatamento (fig. 15).
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Figura 15 - Paragominas exemplo que sai do nordeste do Pará para o mundo.

Fonte: Daniel Vieira, 2012, s/p.
Através do projeto ‘‘Município Verde’’ lançado pelo governo federal entre 2007 e
2008, o município de Paragominas tornou-se exemplo de sustentabilidade na prática, tendo
em vista que conseguiu acabar com o intenso desmatamento local com um programa de
reflorestamento (socialmente justo, sem a utilização de trabalho escravo ou infantil e sem
recursos provenientes do desmatamento), e implantou a educação ambiental para alunos das
escolas além de regularizar as terras da cidade.
Atualmente o município de Paragominas conta com uma parcela considerável de
florestas nativas consideradas áreas de preservação permanente em seu território e se destaca
como município verde da Amazônia.
A cidade de Sorocaba por sua vez, é localizada no Estado de São Paulo e conta na
área de mobilidade urbana com uma extensa malha cicloviária e um sistema gratuito de
bicicletas públicas desenvolvido pelo ‘‘Programa IntegraBike’’ desde 2012 (fig. 16).

Figura 16 - IntegraBike: Uso é gratuito nas duas primeiras horas.
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Fonte: Emídio Marques, 2015, s/p.
Inicialmente, o ‘‘Programa Integrabike’’ foi concebido para facilitar e complementar
os deslocamentos diários de trabalhadores e estudantes da cidade de Sorocaba, porém,
atualmente procura valorizar o lazer também e isso fez com que o tempo para empréstimo
gratuito fosse ampliado para duas horas nos finais de semana e feriados.
Sorocaba também possui um Plano de Arborização Urbana que proporciona uma
cobertura verde nas ruas, praças, parques e áreas de Áreas de Preservação Permanente (APPs)
na cidade. Tamanho é o seu envolvimento com as questões ambientais e sustentáveis que no
ano de 2013, Sorocaba foi uma das cidades escolhidas pela Organização das Nações Unidas
para participar do Projeto Urban LEDS (Promovendo Estratégias de Desenvolvimento Urbano
de Baixo Carbono em Países Emergentes).
Por suas ações, a cidade de Sorocaba já conquistou por diversas vezes o Selo Verde e
Azul que atesta a qualidade e o comprometimento da prefeitura em desenvolver e executar
políticas ambientais, tendo grande desempenho nas seguintes diretivas: Arborização, Uso da
Água, Resíduos Sólidos, Educação Ambiental e Esgotos Tratados.
A cidade de Porto Alegre também desenvolve políticas públicas urbanas
sustentáveis. Um dos exemplos é o PISA (Projeto Integrado Socioambiental), que é a maior
obra de saneamento da história de Porto Alegre, e foi criado para aumentar a capacidade de
tratamento de esgotos na capital gaúcha.

Figura 17 - Estação de Tratamento de Esgoto Serraria, a maior obra do PISA.

Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 2014, s/p.

188

A obra beneficia a população porto alegrense com a coleta e o tratamento do esgoto,
combinando o processo resultante de grande capacidade de remoção dos poluentes, aliada ao
baixo consumo de energia.
Outra importante iniciativa foi à elaboração do novo Código de Limpeza Urbana,
que foi instituída como Lei em janeiro de 2014, para promover a educação da população e
tornar a cidade mais limpa havendo a possibilidade de se aplicar multa ao indivíduo que faz o
descarte de resíduos de forma irregular nas ruas.
Vale apontar que o governo municipal de Porto Alegre implementou em suas
atividades um processo de cogestão com a participação da população para a ordenação do
orçamento da cidade. No caso, o Orçamento Participativo é um processo dinâmico de
planejamento do orçamento do município que se ajusta às necessidades locais do município,
de forma que sempre haja um debate facilitado entre o governo municipal e a população.
Ainda destacam-se as seguintes cidades: João Pessoa (PB) que possui projeto em
busca da preservação de áreas ambientais; São Carlos (SP) que propõe a participação social
nas diferentes áreas das políticas públicas; Rio Branco (AC) que possui uma extensa rede
cicloviária com ciclovia e faixas para os habitantes; Londrina (PR), onde há programas de
destaque na coleta seletiva de lixo; Betim (MG) com projetos de arborização da cidade,
utilização de energia renovável e a implantação de aquecedores solares em conjuntos
habitacionais de baixa renda; Fortaleza (CE) com projetos em preparação para um futuro mais
sustentável, que tratam do controle dos diferentes tipos de poluição urbana (atmosférica,
visual, sonora, efluentes e posturas de edificações), da arborização da cidade, e também da
realização da coleta seletiva de resíduos específicos, como lixo eletrônico, casca de coco e
pilhas; por fim, tem-se a cidade de Manaus (AM), que atua em projetos como a Agenda
Ambiental na Administração Pública, com a intenção de instruir os diversos setores públicos
do município a adotarem princípios sustentáveis em suas atividades.
Lidar com os problemas sobrevindos da urbanização, como a poluição das águas, do
ar e do solo, a falta de saneamento e transporte, torna-se um desafio, porém, estas cidades
caminham rumo a um meio ambiente mais limpo para as próximas gerações.
Importante citar uma importante ferramenta criada para inspirar e orientar gestores
públicos, empresários e líderes sociais que desejem adotar medidas mais eficazes relacionadas
às políticas públicas urbanas sustentáveis de acordo com a realidade local de seu município.
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Trata-se do ‘‘Programa Cidades Sustentáveis (PCS)’’, que fornece modelos e
referências nacionais e internacionais que obtiveram sucesso em suas políticas públicas para a
melhora integrada dos indicadores das cidades55.
A proposta busca incentivar as lideranças políticas a promoverem transformações em
seus municípios de forma que se viabilize um futuro melhor para as próximas gerações.
O Programa Cidades Sustentáveis disponibiliza uma plataforma que opera como uma
espécie de agenda para a sustentabilidade, tratando de forma conjunta às dimensões social,
ambiental, econômica, política e cultural, abordando ainda diferentes áreas da gestão pública
distribuídas em eixos temáticos. Assim sendo, cada eixo temático está associado a diretrizes,
indicadores, casos exemplares e referências nacionais e internacionais de excelência. São eles:
1) Governança; 2) Educação para a sustentabilidade; 3) Qualidade de vida; 4) Gestão local
para a sustentabilidade; 5) Melhor mobilidade, menos tráfego; 6) Bens naturais comuns; 7)
Economia local dinâmica; 8) Criativa e sustentável; 9) Planejamento e desenho urbano; 10)
Ação local para a saúde; 11) Equidade, justiça social e cultura de paz; 12) Consumo
responsável e opções; 13) De estilo de vida; 14) Cultura para a sustentabilidade; 15) Do local
para o global.
Nesse passo, o Programa Cidades Sustentáveis trata da realidade de centenas de
municípios servindo de exemplo e inspiração nos casos de sucesso para busca da qualidade de
vida e de uma sociedade justa, democrática e sustentável para todos os cidadãos!
Também tem são exemplos importantes à iniciativa da Rede Brasileira por Cidades
Justas e Sustentáveis, criada em 2008 com o objetivo de proporcionar a troca de informações
e conhecimentos entre os participantes no intuito de promover o aprendizado mútuo, o apoio e
o fortalecimento de cada experiência local para sensibilizar, mobilizar e oferecer ferramentas
para que as cidades brasileiras se desenvolvam de forma econômica, social e ambientalmente
sustentável.
Por fim, observa-se a importância da Conferência Internacional Cidades Sustentáveis
– Políticas Públicas Inovadoras onde são apresentados modelos bem-sucedidos que servem de
exemplo para propositura de metas e planos pelas gestões das administrações municipais.
Os vários casos demonstram a importância e a necessidade do planejamento técnico
aliado aos processos participativos, em que é gerado um acúmulo socializado de informações
sobre gestão pública para auxiliar no atendimento das reais necessidades da população local.

55

Para a formação do banco de dados são realizadas várias pesquisas de gestões públicas que produziram
resultados concretos na busca da sustentabilidade urbana.
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Desta forma, as políticas públicas urbanas terão sucesso em suas práticas com
responsabilidades compartilhadas entre poderes públicos, sociedade civil e setor privado.
Esta é uma tarefa que passa pelas diversas políticas, entre outras, de saúde,
cidadania, educação, mobilidade, segurança, coleta seletiva, cultura e equidade, esporte e
justiça social.
6.4. A Gestão Urbana Compartilhada em Busca do Desenvolvimento Sustentável no
Município de Belo Horizonte

Belo Horizonte apresenta experiências de programas com planejamento de curto,
médio e longo prazo, que unem esforços do Poder Público Municipal e da sociedade civil de
modo geral, para conseguir bons resultados e indicar a viabilidade do desenvolvimento
sustentável na cidade.
A atual gestão administrativa da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) implantou a
partir do ano de 2009, vários planos em busca de promover um desenvolvimento urbano
sustentável, baseando-se em uma avaliação contínua dos resultados das políticas públicas dos
programas e dos projetos prioritários e estratégicos em andamento.
Inicialmente, observa-se o modelo de gestão denominado de ‘‘BH Metas e
Resultados56’’, cujos objetivos incluem o planejamento da execução bem como o
monitoramento da execução dos principais projetos vinculados ao Programa de Governo,
além do gerenciamento das ações estratégicas gerando melhor coordenação e transparência no
processo de administração da cidade.
Com o ‘‘BH Metas e Resultados’’ os cidadãos belo horizontinos e a população em
geral passam a ter acesso às informações referentes ao programa, às metas e aos resultados
programados, de forma que possam auxiliar em um controle social mais acertado das ações e
obras do governo. Salienta-se que o programa ‘‘BH Metas e Resultados’’ para a gestão não
engloba todas as ações e projetos da Prefeitura, que são abordados no PPAG – Plano
Plurianual de Ação Governamental.
A administração municipal trabalha com 12 áreas de resultados57 originadas do Plano
de Governo, totalizando 40 projetos denominados sustentadores58 por serem à base das ações

56

Todas as informações referentes ao ‘‘BH Metas e Resultados’’, podem ser encontradas no seguinte sitio:
https://bhmetaseresultados.pbh.gov.br/.
57
São áreas com temas prioritários que orientam a concentração de esforços da administração municipal para
que o município alcance as transformações sociais, econômicas, ambientais e institucionais desejadas e previstas
no Plano de Governo.
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do executivo. Dessa forma, é interessante analisar a área de resultado chamada ‘‘Cidade
Sustentável’’ o qual procura desenvolver 5 projetos sustentadores: coleta, destinação e
tratamento de resíduos sólidos, recuperação ambiental de BH, estruturação urbana,
movimento respeito por BH e parques e jardins.
Dentre estes, os projetos que mais orientam as ações relativas à gestão urbana
diretamente são o movimento respeito por BH e a estruturação urbana.
O principal objetivo desses projetos é assegurar o ordenamento e a utilização do
espaço urbano de forma correta, através do cumprimento e efetiva aplicação da legislação
urbana em vigor, melhorando a estrutura urbana e buscando despertar a civilidade do cidadão
belo horizontino.
Por sua vez, o Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte –
PlanMobBH, propõe a implantação de uma rede de corredores rápidos por ônibus para
abranger a população de Belo Horizonte que necessita dos serviços de transporte coletivo.
Nesse sentido foi implantado o BRT (Transporte Rápido por Ônibus) na região
metropolitana de Belo Horizonte com alta capacidade e alta qualidade para atender os
usuários com rapidez e conforto.
Nomeado de MOVE (fig.18), a versão intermunicipal do Transporte Rápido por
Ônibus foi inaugurada no ano de 2014, e seu gerenciamento e planejamento é feito pela
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (SETOP).

Figura 18 - MOVE na Estação do bairro São Gabriel em Belo Horizonte.

Fonte: Eriton Vieira, 2015.
58

São empreendimentos que proporcionam recursos, tanto financeiros quanto humanos, capazes de tornar
possíveis às transformações e o desenvolvimento da capital. Cada Projeto Sustentador tem objetivos específicos,
população que será beneficiada, resultados (indicadores) esperados, prazo definido para sua total implantação,
metas físicas, órgãos e equipes envolvidas na sua execução e um gerente responsável pela sua condução.
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Após sua implantação o projeto gerou questionamentos sobre a qualidade e rapidez
do serviço, tendo em vista que usuários que inicialmente utilizam apenas um ônibus para ir ao
centro urbano da capital, passaram a ter que utilizar dois ônibus, ou seja, um ônibus do bairro
até a estação do MOVE e outro da estação à região central de Belo Horizonte.
Não obstante, após mais de um ano em operação a população já começa a se adaptar
com as mudanças e observar os benefícios que o sistema oferece aos usuários.
Nesse ínterim, podem-se enumerar os seguintes benefícios no MOVE de Belo
Horizonte observados pelo próprio pesquisador do presente trabalho: as viagens são mais
rápidas e os ônibus maiores e confortáveis, que circulam em pistas e faixas exclusivas, livres
de congestionamento e linhas diretas para área central; há agilidade no embarque, com a
utilização de cartão nas estações e não mais dentro dos ônibus, eliminando as filas para entrar
nos veículos; há regularidade e pontualidade com uma central de monitoramento que controla
a velocidade e o tempo de chegada nas estações. Além disso, há painéis eletrônicos instalados
nas estações de transferência que informam o tempo que falta para o próximo ônibus chegar, e
monitores dentro dos ônibus que indicam as próximas paradas; há câmeras de vídeo para
maior segurança dos usuários; há uma melhor integração e acessibilidade, pois os usuários
têm mais opções de linhas de ônibus disponíveis para acessar vários bairros da cidade, sendo
que, todas as estações possuem uma porta para acesso das pessoas com mobilidade reduzida;
também observou-se um incentivo ao uso de bicicletas, pois os ônibus do MOVE Antônio
Carlos e MOVE Cristiano Machado possuem dispositivos internos para a fixação de
bicicletas, sendo que o transporte de bicicletas pode ser realizado aos sábados, após as 15
horas e durante todo o dia, nos domingos e feriados.
Entretanto, ainda há muito a melhorar, pois verificou-se que do mesmo modo que o
sistema de transporte coletivo de Bogotá, o MOVE de Belo Horizonte apresenta filas e
superlotação, e antes de ser instalado um sistema de câmera de vídeos e segurança pessoal,
haviam baldeações nos pontos do MOVE espalhados pela cidade para embarque e
desembarque de passageiros. Outro ponto negativo é o preço da passagem que não é tão
acessível aos usuários que utilizam o sistema diariamente, e no até o mês de novembro de
2015, girava em R$3,40 (três reais e quarenta centavos).
Atualmente, ‘‘encontra-se em operação uma rede de 23km de corredores que
atendem a 500 mil passageiros por dia, se somadas as demandas municipal e metropolitana’’
(PARREIRAS; LOPES, 2015, s/p.).
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Há também o Planejamento Estratégico com previsão até 2030, onde são definidos e
estabelecidos indicadores e objetivos de longo prazo para a cidade visando propor as ações
necessárias para garantir a qualidade de vida do belo horizontinos por mais 15 (quinze) anos;
e o Planejamento Participativo Regionalizado, modelo adotado pelo governo municipal nos
últimos anos, no intuito de buscar a participação da população na elaboração de ações e
políticas públicas.
O programa de inclusão social ‘‘BH Cidadania’’ é outro projeto que visa garantir o
acesso das pessoas em situação de vulnerabilidade social aos bens e serviços públicos sociais
(educação, saúde, esporte e lazer, abastecimento, assistência social, cultura, direitos humanos
e cidadania, transferência de renda, segurança alimentar e nutricional, inclusão produtiva,
inclusão digital e intervenções urbanas), tendo como suporte um modelo de gestão
descentralizado no atendimento aos cidadãos, com participação cidadã e com integração
intersetorial.
Atenta-se para o fato que visando garantir a participação cidadã nas discussões sobre
políticas públicas nos espaços institucionais e para além deles do município, foi criado em
2008 por cidadãos belo horizontinos que trabalham em rede com empresas e o poder público
o ‘‘Movimento Nossa BH’’.
Trata-se de um movimento social que promove a cidadania e a efetiva participação
social, em busca de um planejamento e um conjunto de metas cujo foco é a construção de
uma cidade mais justa, democrática e sustentável.
Nesse passo, o ‘‘Movimento Nossa BH’’, é a favor da democracia participativa e do
controle social da gestão pública e considera que a prestação de contas públicas municipais
tem que ocorrer em todos os setores sociais, de modo que haja transparência nas contas
municipais para toda a sociedade.
Para finalizar, é interessante discorrer sobre o mais recente e emblemático
instrumento utilizado pelo governo municipal de Belo Horizonte: a Operação Urbana
Consorciada Antônio Carlos – Pedro I – Leste-Oeste (OUC ACLO).
O Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/01) foi quem introduziu o instrumento das
Operações Urbanas Consorciadas (OUC), viabilizadas no município de Belo Horizonte,
através de Parcerias Público Privadas (PPPs).
As Operações Urbanas Consorciadas (OUC) são definidas como:
Art. 32. Lei municipal específica, baseada no plano diretor, poderá delimitar área
para aplicação de operações consorciadas.
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§ 1o Considera-se operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e
medidas coordenadas pelo Poder Público municipal, com a participação dos
proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o
objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias
sociais e a valorização ambiental. (BRASIL, 2001).

Trata-se de um plano criado para determinada área nas cidades, que é executado em
conjunto entre o governo municipal, investidores e a sociedade civil no intuito de promover
ações que irão proporcionar benefícios para região, oportunizando uma melhor qualidade de
vida para a população. Assim, operação urbana consorciada em Belo Horizonte, é destinada
para habitação social, e contempla dois eixos estruturantes: no sentido Norte-Sul, pelo eixo
das avenidas Presidente Antônio Carlos e Dom Pedro I; e no sentido Leste-Oeste, pelo eixo
formado pelas avenidas Tereza Cristina, do Contorno e dos Andradas.
De acordo com Monteiro, o instrumento da Operação Urbana Consorciada Antônio
Carlos/Pedro I + Leste/Oeste (OUC ACLO), entre outras aplicações:

Visa reestruturar áreas em corredores para transporte coletivo prioritário,
transformando-as em locais de adensamento construtivo e populacional, dotados de
atividades de comércio e serviço, desenho urbano qualificado, espaços livres para
uso público, entre outros atributos. A Operação Urbana Consorciada no eixo das
Avenidas Antônio Carlos e Pedro I e adjacências visa reconfigurar lugares
destituídos para o alargamento das vias e criar novos lugares, por meio do
incremento da estrutura urbana complementar à nova realidade criada.
(MONTEIRO, 2015, p. 01).

Na prática, são instituídas por leis e conselhos municipais e como se vê, permitem o
financiamento de intervenções públicas com capital privado, o que tem chamado à atenção em
alguns casos, pois mesmo com o seu potencial redistributivo, os empreendimentos tem sido
realizados em virtude de interesses individuais, favorecendo poucos em detrimento de
investimentos públicos e remoções de favelas, tornando o instrumento um meio de conquistas
elitistas, que abarca apenas alguns aspectos técnicos desconsiderando os interesses políticos,
econômicos, culturais e sociais envolvidos (e excluídos) do processo.
Em setembro de 2015, a Prefeitura do município de Belo Horizonte, apresentou ao
Comitê Municipal de Política Urbana (COMPUR), a versão final do Estudo de Impacto de
Vizinhança59 (EIV), do estudo de viabilidade econômico financeira e do plano urbanístico da

59

O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) é um instrumento de planejamento e gestão urbana, instituído
pelo Estatuto da Cidade – Lei Federal n° 10.257/01 e, no município de Belo Horizonte por seu Plano Diretor,
Lei 7.165/96, quando alterado pela Lei n° 9.959/10. O EIV refere-se ao conhecimento de impactos que
empreendimentos geram ao seu entorno, em decorrência de seu porte ou das atividades nele exercidas. A partir
deste conhecimento, são traçadas diretrizes que visam mitigar os impactos, de modo a proporcionar melhores
condições de habitabilidade, conforto e segurança à vizinhança.
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Operação Urbana Consorciada Antônio Carlos/Pedro I + Leste/Oeste (OUC ACLO), após a
realização de audiências públicas para discussão dos empreendimentos que irão ser abarcados.
Monteiro citando Prestes reconhece a integração entre a OUC e o EIV da seguinte
forma:

A Operação Urbana Consorciada, juntamente com o EIV, estão entre os
instrumentos que claramente afastam a discricionariedade administrativa na
condução das políticas urbanas. A mitigação da discricionariedade implica a
necessidade de apontar os motivos de dizer o porquê decidiu dessa ou daquela
forma, justificando a tomada de decisão. E este procedimento possibilita, de um
lado, o afastamento de absurdos; de outro, a formação de consensos. Além disso, a
necessidade de motivação cria aproximações e permite visualizar a questão na
integralidade. Esse repensar das práticas municipais implica mudanças de postura.
Questões aparentemente técnicas passam a ser debatidas com a comunidade. Há
uma partilha do poder de decisão. As áreas de conhecimento passam a atuar de
forma integrada, gerando novas sínteses de conhecimento, conquanto as políticas
públicas precisem ser visualizadas, tratadas e executadas de forma integrada
(MONTEIRO, 2015, p. 05 apud PRESTES, 2009, p. 84).

No caso, a Operação Urbana Consorciada Antônio Carlos/Pedro I + Leste/Oeste
(OUC ACLO) é uma nova versão do projeto ‘‘Nova BH’’, anunciado pelo governo do
município de Belo Horizonte no ano de 2013. Na contramão da democratização e da agenda
da Reforma Urbana, tal projeto acumulava inúmeras denúncias, pois estava sendo elaborado
apenas por técnicos do governo municipal e empresas de consultorias contratadas sem a
participação da população, conforme determina o Estatuto da Cidade. Observa-se que tal
projeto visava apenas à valorização imobiliária e, portanto, criava processos de exclusão e
segregação, ameaçando a desarticulação e identidade dos bairros e centralidades tradicionais e
sendo omisso em relação à questão da habitação de interesse social.
Com isso, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais iniciou as investigações
sobre irregularidades no Projeto Nova BH e propôs Ação Civil Pública em desfavor da
Prefeitura Belo Horizonte, fazendo com que o projeto fosse suspenso e não tivesse
continuidade da forma como vinha sendo elaborado.
Em 2014 a prefeitura de Belo Horizonte inicia a retomada do projeto com outra
roupagem (a abertura ao diálogo) e um novo nome: OUC ACLO (Operação Urbana
Consorciada Antônio Carlos + Leste-Oeste), buscando promover a participação popular no
processo.
Entre as medidas o projeto visa à inclusão social e à construção de unidades
habitacionais para a população com baixa renda, além de intervenções que busquem melhorar
as condições urbanas e ambientais bem como proteger o patrimônio histórico e cultural
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existente no espaço contemplado pela OUC; e a criação de áreas verdes de uso público
através de uma remodelagem das praças e parques já existentes. Também poderá ocorrer a
construção de novos equipamentos de uso público de saúde, educação e segurança.
Se aprovado pelo Comitê Municipal de Política Urbana (COMPUR), o projeto da
Operação Urbana Consorciada Antônio Carlos/Pedro I + Leste/Oeste (OUC ACLO) será
enviado em forma de projeto de lei para a análise da Câmara Municipal.

6.4.1 O Orçamento Participativo Digital como Instrumento de Gestão Democrática em Belo
Horizonte

O Orçamento Participativo é instrumento que possibilita uma discussão entre os
cidadãos e a Administração Pública para decidirem as prioridades que serão tomadas para os
gastos dos recursos públicos bem como a quantidade de recursos que serão destinados para
cada área, ou seja, há a participação de diversos atores nos processos de elaboração e
execução orçamentária nos municípios. No mesmo sentido, entende-se que o orçamento
público refere-se às arrecadações e despesas de recursos realizadas por um determinado
governo em sua esfera (federal, estadual e municipal), havendo a fixação anual das despesas e
estimativas de receita da administração pública.
O Estatuto da Cidade implementou a gestão orçamentária democrática e também
permitiu que os cidadãos pudessem participar na formulação, execução e acompanhamento de
planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano, destinando-se a promover
sustentabilidade às cidades de forma consistente, no intuito de propiciar uma melhor
qualidade de vida para a atual e as futuras gerações. Nesse sentido, a atuação do poder público
local é reforçada com mecanismos que, se utilizados de forma adequada permitirão ações para
a solução ou minimização de problemas constatados nas cidades brasileiras.
Nesse diapasão, o Orçamento participativo aparece como um importante mecanismo
de política pública implantado no município de Belo Horizonte no ano 1993, já que o artigo
24 da Lei Orgânica do Município prevê o planejamento governamental participativo,
buscando, a ‘‘inversão de prioridades, a transparência administrativa, além de buscar
enfrentar os graves problemas sociais da cidade e racionalizar os gastos públicos para a
elaboração do orçamento municipal de forma participativa e regionalizada’’ (SAMPAIO,
2000, p. 12). Observa-se que as reuniões podem ser realizadas em diversas comunidades,
utilizando do espaço de escolas, centros comunitários, igrejas, a fim de buscar integração do
Poder Público Municipal com a sociedade civil.
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Para Faria, são seis os objetivos do orçamento participativo, podendo ser
relacionados com os casos de Belo Horizonte:

a) garantir o exercício ativo da cidadania, incentivando e promovendo a
participação da sociedade nas decisões públicas; b) garantir o redirecionamento do
governo municipal para inversão de prioridades, através do atendimento das
necessidades sociais básicas e de procedimentos democráticos; c) valorizar e
envolver as entidades organizadas de Belo Horizonte, como as associações de
moradores, sindicatos, grupos culturais, grupos de jovens, comissões e conselhos
setoriais (saúde, educação, meio ambiente e outros); d) envolver o maior número de
pessoas de forma direta e indireta, nas discussões sobre as prioridades de
investimentos para Belo Horizonte; e) democratizar informações sobre a situação
financeira e administrativa da prefeitura, especialmente as relações entre receitas e
despesas; f) garantir o direito a informação ampla sobre a administração pública,
concebido como um direito social básico. (FARIA, 2008, p. 88).

Nesse passo, após a implantação do orçamento participativo em Belo Horizonte,
passou-se a investir em locais menos favorecidos que passaram a fazer parte das prioridades
do Poder Público Municipal, havendo a conclusão de diversas obras em benefício dos mais
necessitados. ‘‘Até o ano de 2007, um total de 897 empreendimentos foi efetivamente
entregue ao uso da população’’ (FIGUEIREDO, 2010, p. 58).
Sendo assim, o Orçamento Participativo é um mecanismo de grande importância
para a participação popular nas políticas públicas e para o desenvolvimento urbano da cidade.
Não obstante, em 2006 o governo do município de Belo Horizonte decidiu estender o
conceito de democracia participativa ultrapassando o Orçamento Participativo que ocorria nas
regionais para criar a versão digital desse mecanismo de gestão democrática: o Orçamento
Participativo Digital (OP Digital).
O Orçamento Participativo Digital é um instrumento de grande importância para a
população, que exerce o direito de voto, mediante o acesso à internet e por telefone, nas obras
que serão realizadas pelo município, contanto, que o eleitor tenha 16 anos na época e estejam
cadastrados na base de dados do TRE-MG.
Trata-se de um avanço na concepção do Orçamento Participativo que possui várias
modalidades: OP Regional; OP Habitação e OP Digital.
Pelo OP digital tem-se, que através da internet os cidadãos belo horizontinos votam
em empreendimentos que afetam toda cidade e que deverão receber prioridade do Poder
Público. No caso, para garantir o maior nível de legitimidade política das escolhas, a votação
pela internet necessita que o eleitor tenha a inscrição eleitoral com domicílio em Belo
Horizonte podendo votar apenas uma vez por obra de cada regional.
De acordo com informações da prefeitura de Belo Horizonte:
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A Prefeitura já investiu de forma democrática mais de 1 bilhão e 150 milhões de
reais no Orçamento Participativo Regional, R$ 63 milhões no OP Digital de 2006 e
de 2008 e R$ 39 milhões no Orçamento Participativo da Habitação até o ano de
2008. [...] Desde 1993, quando foi criado, 396.700 moradores já participaram de
várias reuniões e assembleias para decidirem a execução de 1.499 obras no OP
Regional; 322.636 pessoas escolheram os 19 empreendimentos do OP Digital e 36
mil participaram da escolha de 6.668 Unidades Habitacionais, sendo que destas já
foram entregues 3.211. (BELO HORIZONTE, 2007, s/p.).

Veja-se que no primeiro ano do orçamento participativo digital em 2006, ‘‘as 09
(nove) obras mais votadas foram escolhidas por 172.938 eleitores que somaram 503 mil
votos, sendo que o sítio recebeu a visita de internautas de 23 países’’ (BELO HORIZONTE,
2015, s/p.).
Ademais, nota-se que um ponto importante para evitar a exclusão digital da
população que não possui acesso à internet, e que num primeiro momento estariam impedidos
de votar, é a disponibilização de pontos públicos de acesso, em escolas e tele centros, com o
auxílio de monitores para o cidadão que não usa habitualmente o computador.
Nesse passo, até os cidadãos quem não possuem meios de votar em sua residência,
poderão participar e elegerem aquilo que acreditam ser essencial para o desenvolvimento da
cidade.
Vale frisar, que a votação do orçamento participativo também pode ser feita pelo
telefone, gratuitamente, nos mesmos moldes do processo realizado via internet.
O Orçamento Participativo Digital (OP Digital) já teve quatro edições, a primeira em
2006, a segunda em 2008 e a terceira no ano de 2011 onde foi realizado com a participação de
um grupo de trabalho, formado por membros da sociedade civil, para analisar e indicar as
principais medidas de segurança com o uso de mais de um dado do eleitor, a indicação de email para recebimento da confirmação do voto e a resposta a duas perguntas, atribuindo maior
confiabilidade e consistência ao sistema de votação, e ao final do processo computou-se um
total de 92.724 votos60.
Já na quarta edição em 2013, foi incluído o uso do dispositivo Mobile, buscando
adaptar o Orçamento Participativo Digital às novas linguagens de comunicação. O ‘‘site do
OP Digital 2013 apresentou média diária de 4.109 visitas, sendo o dia com maior número de
acessos, o último dia de votação, com acessos e foram registrados 8.900 votos’’ (BELO
HORIZONTE, 2015, s/p.).
60

Resultado da votação no Orçamento Participativo Digital do ano de 2011 em Belo Horizonte. Disponível em:
<http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonomiaMenuPortal&app=
portaldoop&tax=17244&lang=pt_BR&pg=6983&taxp=0&>. Acesso em: 21 nov. 2015.
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Até junho de 2015 as quatro edições do Orçamento Participativo Digital contaram
com um total de 322.000 participantes e 37 empreendimentos aprovados, sendo
nove empreendimentos concluídos e 28 em andamento, demonstrando que a gestão
participativa é uma forma viável de gestão da coisa pública na modernidade, o qual garante
legitimidade nos gastos públicos.
Todos estes fatos demonstram que a importância da utilização da tecnologia dos
meios de comunicação no fortalecimento da gestão pública participativa. Salienta-se que a
internet e o telefone não substituem as assembleias, conselhos e reuniões presenciais, porém,
tratam-se de fortes instrumentos para colher a opinião popular acerca de temas que tem
repercussão direta na vida das pessoas, evitando que a decisão acerca de determinadas
necessidades da cidade fiquem apenas nas mãos dos Gestores Públicos ou dos representantes
eleitos do povo (vereadores e prefeitos).
Nesse sentido, com o Orçamento Participativo em suas várias modalidades, a opinião
pública é obtida diretamente e isso faz as ações da Administração Pública tanto quanto mais
legítimas e democráticas.

6.4.2 A Mobilidade Urbana e o Planejamento Integrado Participativo em Belo Horizonte/MG

O século XXI aponta para um crescimento mundial da população vivendo nas
cidades, fazendo com que a humanidade se torne eminentemente urbana a partir de então.
Como exemplo, observa-se que Belo Horizonte, ‘‘a primeira capital planejada do
país, foi projetada para abrigar 200.000 habitantes e hoje, possui 2.375.151 de habitantes’’
(BRITO, 2013, p. 13).
Tal fato provoca uma série de preocupações, especialmente de ordem
socioeconômica e socioambiental, uma vez que o crescimento urbano acelerado tem causado
um aumento das desigualdades socioeconômicas, além de provocar um agravamento da crise
ambiental, e isso tem gerado profundas crises sociopolíticas e jurídicas. Prova disso, é o
crescente número de manifestações que o Brasil tem vivenciado demonstrando que há no país
uma crise política e institucional. Segundo Fernandes (2013, s/p), trata-se de ‘‘uma crise das
cidades, que gerou e continua gerando cidades poluídas, ineficientes, irracionais, perigosas,
caras, engarrafadas, fragmentadas e injustas’’.
Com isso, as questões relacionadas à sustentabilidade do planeta e a qualidade de
vida estão em pauta nas principais discussões globais, e o crescimento demográfico nas
grandes cidades, aliado à ausência de um planejamento eficiente da mobilidade urbana, fazem
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com que o automóvel, como uso individual de deslocamento, se transforme em um problema
urgente e atual, já que causador de impactos ao meio ambiente natural e de efeitos negativos
na qualidade de vida e saúde das pessoas.
Assim, a mobilidade urbana tem sido um tema frequente no contexto urbano, em
virtude dos problemas advindos da falta de planejamento das cidades e do incentivo ao
automóvel individual: poluição visual, sonora e ambiental, congestionamentos, excesso de
tempo perdido no trânsito, custos à saúde pública advindos da poluição, dos acidentes e do
próprio estresse, entre outros.
A Lei n. 12.587 de 2012 (Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade
Urbana) tratou de conceituar o que seja mobilidade urbana, que é definida como‘‘ a condição
em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano’’ (BRASIL,
2012). A promulgação da Lei n. 12.587/2012, aparece como direcionador para superar os
desafios atuais do sistema de mobilidade urbana, estabelecendo princípios, objetivos e
diretrizes.
Nesse sentido, a Lei n. 12.587/2012 procura integrar os modos de transporte e a
melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território dos municípios no
território nacional, contribuindo para o acesso universal à cidade.
O art. 3º define o Sistema Nacional de Mobilidade Urbana:

Art. 3° O Sistema Nacional de Mobilidade Urbana é o conjunto organizado e
coordenado dos modos de transporte, de serviços e de infraestruturas que garante os
deslocamentos de pessoas e cargas no território do Município.
§1° São modos de transporte urbano:
I - motorizados; e
II - não motorizados.
§2° Os serviços de transporte urbano são classificados:
I - quanto ao objeto:
a) de passageiros;
b) de cargas;
II - quanto à característica do serviço:
a) coletivo;
b) individual;
III - quanto à natureza do serviço:
a) público;
b) privado.
§3° São infraestruturas de mobilidade urbana:
I - vias e demais logradouros públicos, inclusive metroferrovias, hidrovias e
ciclovias;
II - estacionamentos;
III - terminais, estações e demais conexões;
IV - pontos para embarque e desembarque de passageiros e cargas;
V - sinalização viária e de trânsito;
VI - equipamentos e instalações; e
VII - instrumentos de controle, fiscalização, arrecadação de taxas e tarifas e difusão
de informações. (BRASIL, 2012).
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Os princípios da Política Nacional de Mobilidade Urbana são: acessibilidade
universal, desenvolvimento sustentável, equidade no acesso dos cidadãos ao transporte
público coletivo, segurança nos deslocamentos, equidade no uso do espaço público de
circulação, vias e logradouros e eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana (art. 5º
da Lei 12.581/2012).
Verifica-se que a preocupação com o meio ambiente passou a ser marco
fundamental nas políticas de mobilidade urbana.
Nesse passo, a questão da mobilidade urbana surge como um novo desafio às
políticas ambientais e urbanas, num cenário de desenvolvimento social e econômico do país,
no qual as crescentes taxas de urbanização, as limitações das políticas públicas de transporte
coletivo e a retomada do crescimento econômico têm implicado num aumento expressivo da
motorização individual (automóveis e motocicletas), bem como da frota de veículos
dedicados ao transporte de cargas.
Atualmente, o padrão de mobilidade centrado no transporte motorizado individual
mostra-se insustentável, tanto no que se refere à proteção ambiental quanto no atendimento
das necessidades de deslocamento que caracterizam a vida urbana.
A preocupação com a mobilidade urbana deve-se a complexidade, das relações
humanas, e a importância de um deslocamento viável e constante para o desenvolvimento
econômico do país, ou seja, sem mobilidade trava-se uma cidade e as relações envolvidas.
Durante o século XX, o uso do automóvel foi uma resposta eficaz para se ter
autonomia na mobilidade diária, mas, no início do século XXI, o aumento dos
engarrafamentos nas grandes cidades, entre elas, a cidade de Belo Horizonte/MG, tem gerado
a necessidade de pensar uma proposta para o desenvolvimento de um novo padrão urbano
sustentável que seja benéfico para o meio ambiente, para a economia e para a sociedade.
O indivíduo contemporâneo terá que abrir mão de certos confortos para que todos
fiquem confortáveis, ou seja, o uso do automóvel individual terá que ser reduzido, ou
praticamente extinto, uma vez que o uso do automóvel que foi criado e imaginado para
libertar o ser humano ‘‘tornou-se o maior problema de mobilidade, além de serem produtores
de poluição inigualáveis, pois a utilização de energia não renovável provoca doenças
respiratórias de toda sorte’’(COSTA; RIOS, 2013, p. 65). Veja-se que os problemas advindos
da mobilidade urbana provocam efeitos no próprio espaço paisagístico da cidade, apesar da
‘‘proteção da paisagem no Brasil ainda ser incipiente’’ (CUSTÓDIO, 2014, p. 208).
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Logicamente que o Poder Público deve pensar em transportes mais eficientes para
essa mudança radical, e desenvolver políticas de utilização do metrô ou do ônibus. Na
verdade, é imprescindível, que a utilização de ônibus ou metro não seja destinada, de fato,
apenas a população carente, mas sim a todos, independentemente do poder aquisitivo.
Impera a necessidade de que a cultura cristalizada de que ônibus é para pobre, seja
ultrapassada, entretanto, para que isso aconteça necessário é que o serviço de transporte seja
melhorado sobremaneira e seja incentivada a utilização dele por todos, sem preconceito, além
do preços das passagens serem acessíveis a toda população.
Essa é uma saída para a necessária diminuição de veículos em Belo
Horizonte/MG, ‘‘que causam inúmeros transtornos e diminuem a qualidade de vida de todos,
com o aumento de poluição, de estresses e irritação por parte daqueles que necessitam da
utilização deste serviço ou dos que carecem da utilização de veículo como meio de
transporte’’ (CARVALHO; KLEINRATH, 2013, p. 90).
Para exemplificar a situação, nota-se que, em razão dos engarrafamentos, sequer
há como permitir o credenciamentos de novos táxis, a contribuir, mais ainda, à manutenção
deste trânsito caótico. Conforme elucidam Carvalho e Kleinrath (2013, p. 90) é sabido, que
‘‘a demora para se conseguir um táxi é grande em Belo Horizonte/MG, todavia, muitas das
vezes tal demora ocorre em virtude de os taxistas se encontrarem no trânsito, incapacitados,
em razão do engarrafamento, de deixar o passageiro em seu destino’’. Assim, o táxi fica
ocupado, por apenas um único passageiro em um longo período, quando poderiam ter
ocorrido várias corridas se o taxista não estivesse aprisionado no trânsito.
Neste contexto, faz-se necessário repensar a legitimidade e o uso do espaço
público na cidade de Belo Horizonte/MG. É preciso discutir as novas ênfases da legislação
ambiental urbana e a implantação de políticas eficazes de inclusão e revisão histórica dos usos
destes espaços, bem como do papel da sociedade civil organizada neste contexto, devendo-se
pensar a mobilidade urbana de forma integrada, por meio do estabelecimento de um
planejamento participativo de cooperação nas políticas públicas.
Assim, o Planejamento Participativo representa a busca de uma visão múltipla,
integrada e sustentável de desenvolvimento, onde cada alternativa representa um caminho
possível para se chegar à situação desejada. É a busca pelo ordenamento dos sistemas
estabelecendo formas de intervenção, gestão e controle.

Ademais, é imprescindível a

participação dos cidadãos para resolução dos problemas advindos da mobilidade urbana como
forma de se estruturar o Estado de Direito em termos democráticos.
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Ele permite coordenar ideias, ações, perspectivas e compartilhar preocupações e
utopias, ao invés de priorizar a conformação de instâncias formais e estáticas já estabelecidas.
Quando ocorre a participação de várias pessoas no planejamento, abre-se um
leque bem maior de opções, mais experiências a serem passadas, diferentes olhares sobre os
temas tratados. Isso significa que o processo de planejamento deve ser organizado de maneira
que as partes interessadas participem ativamente no processo de planejamento.
A respeito disso, Calili assevera que:

A preocupação com a mobilidade urbana deve ser exercitada com cooperação, sendo
a mesma realizada mediante uma relação poder público-sociedade e principalmente
entre os entes federados, por meio de seus gestores para implementação de políticas
públicas integradas, eficientes e eficazes. (CALILI, 2014, p. 68).

Observa-se que a cidade de Belo Horizonte/MG vem há anos agregando típicos
problemas referentes à mobilidade urbana e, sendo assim, a cooperação por meio de diversas
partes, fornece um direcionamento estratégico para a viabilização de um plano participativo e
integrado de desenvolvimento de um novo padrão urbano sustentável. Nesse sentido, poderse-ia levantar algumas ações para serem discutidas e implantadas através de um Planejamento
Integrado Participativo, no intuito de alcançar de um novo padrão urbano sustentável em Belo
Horizonte/MG:


Poder-se-ia tornar o transporte coletivo mais atrativo frente ao transporte
individual; Conforme exposto, nos últimos dez anos, a frota de veículos tem
aumentado significantemente. Esse quadro tem exigido uma nova postura por
parte da prefeitura e da sociedade para a busca de soluções. A solução mais
cabível poderia ser o investimento em transportes coletivos integrados, de
qualidade e não poluentes, como primeiro passo para uma mobilidade urbana
sustentável em todos os sentidos;



Poder-se-ia promover um salto de qualidade dos serviços, equipamentos e
instalações relacionados à mobilidade; O transporte coletivo envolve a instalação
de veículos sobre trilhos, como trens, metrôs e bondes com nova tecnologia, além
da melhoria dos ônibus, os tornando não poluentes. Assim, poder-se-ia tornar
integrar o transporte de uma cidade com ciclovia, elevadores de alta capacidade,
e sistemas de bicicletas públicas;
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Poder-se-ia promover a segurança no trânsito para melhoria da saúde e garantia
da vida; É necessário incentivar a população a utilizar o transporte coletivo e
deixar o carro em casa, e respeitar o espaço do pedestre, também necessitado de
calçadas mais confortáveis e seguras, protegidas por sinalização, sem buracos ou
qualquer tipo de obstáculo;



Poder-se-ia assegurar que as intervenções no sistema de mobilidade urbana
contribuam para a melhoria de qualidade ambiental e estímulo aos modos não
motorizados;



Poder-se-ia tornar a mobilidade urbana um fator positivo para o ambiente de
negócios da cidade;



Poder-se-ia tornar a mobilidade urbana um fator de inclusão social;



Poder-se-ia promover a divulgação da Lei n. 12.587/2012. Em janeiro de 2012,
foi aprovada no Brasil a Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), um
conjunto de medidas que prometem melhorias no transito das grandes cidades
brasileiras.

A Lei n. 12.587/2012 passou 17 anos tramitando no Congresso Nacional, e visa
ampliar os transportes públicos e não motorizados como meio de melhorar a mobilidade
urbana. Observa-se que a Lei Federal n. 12.587 de 2012, contém instrumentos fundamentais
para o processo de transição, valendo destacar:


Integração (da Política Nacional de Mobilidade Urbana) com a política de
desenvolvimento urbano e respectivas políticas setoriais de habitação,
saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo no âmbito dos entes
federativos;



Prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos
serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado;



Integração entre os modos e serviços de transporte urbano;



Mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de
pessoas e cargas na cidade;



Incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico e ao uso de energias
renováveis e menos poluentes;
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Priorização de projetos de transporte público coletivo estruturadores do território
e indutores do desenvolvimento urbano integrado;



Restrição e controle de acesso e circulação, permanente ou temporário, de
veículos motorizados em locais e horários predeterminados;



Aplicação de tributos sobre modos e serviços de transporte urbano pela utilização
da infraestrutura urbana, visando a desestimular o uso de determinados modos e
serviços de mobilidade, vinculando-se a receita à aplicação exclusiva em
infraestrutura urbana destinada ao transporte público coletivo e ao transporte não
motorizado e no financiamento do subsídio público da tarifa de transporte
público, na forma da lei;



Dedicação de espaço exclusivo nas vias públicas para os serviços de transporte
público coletivo e modos de transporte não motorizados;



Monitoramento e controle das emissões dos gases de efeito local e de efeito
estufa dos modos de transporte motorizados, facultando a restrição de acesso a
determinadas vias em razão da criticidade dos índices de emissões de poluição
(BRASIL, 2012).

Como se vê, a Lei n. 12.587/2012 representa um importante marco para a mobilidade
urbana, ao propor a mudança do atual modelo com a valorização dos demais modelos de
deslocamento como a bicicleta e o transporte coletivo em detrimento do veículo particular,
todavia, tal aparato ainda está longe de ser alcançado, uma vez que o Poder Público que indica
como solução em planos a valorização de modelos alternativos para a mobilidade, de fato,
pouco tem investido num sistema eficiente e sustentável para a mobilidade urbana.
Nesse passo, cabe ao órgão público e a sociedade civil a adoção efetiva de vários
modelos de transporte alternativos, proporcionando opções de deslocamentos sustentáveis.
Rech (2013, p. 210) aponta que ‘‘no Brasil, têm sido uma constante as iniciativas de
multiplicar a legislação sobre meio ambiente, sem nenhuma preocupação com a sua
efetividade, eficácia e cientificidade’’. Não obstante, é responsabilidade e dever tanto do
Poder Público como da sociedade civil atuar na ‘‘defesa do meio ambiente como forma de
preservá-lo para as presentes e futuras gerações e com isso, o atual sistema de mobilidade
urbana deve ser revisto, atualizado, reformulado, como forma de buscar um desenvolvimento
sustentável e diminuir os impactos ambientais’’ (CALILI, 2014, p. 68).
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Diante das complexidades que apresenta o munícipio de Belo Horizonte/MG,
surge a urgente necessidade de buscar meios de resolver o problema da mobilidade urbana
como forma de melhorar a qualidade de vida dos habitantes, aumentando a segurança e o
conforto nos transportes e diminuindo a degradação do meio ambiente.
A preocupação é urgente e atual, uma vez que o transporte e o meio ambiente são
os elementos essenciais para as políticas públicas como forma de se buscar um
desenvolvimento sustentável, fazendo-se necessária a integração por meio de um
planejamento integrado participativo, para obstrução de obstáculos e dificuldades com a
finalidade de evidenciar as vantagens e benefícios de um sistema eficiente.
Assim, uma solução possível para que Belo Horizonte/MG seja a centralidade que
abrigue os anseios de sua população referente à mobilidade urbana, é a definição de
instrumentos de governança entre eles o planejamento integrado participativo. Neste diapasão,
Costa e Rios (2013, p. 66) assinalam que ‘‘essa deve ser a interação necessária: participação
popular local, para resolver problemas locais específicos, como a mobilidade urbana’’.
O Estado Ambiental deve se fundamentar pela perspectiva democrática e ter
como meta maior a preservação o e proteção do meio ambiente. Para atingir essa meta,
especialmente em relação à questão da mobilidade urbana, faz-se necessário o envolvimento
da sociedade em atividades proativas. Afinal, cabe ao Poder Público e à coletividade a
proteção e a busca por um meio ambiente ecologicamente equilibrado.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o objetivo de melhor compreender e demonstrar a importância da participação
popular na elaboração e gestão do planejamento urbano municipal para auxílio na formulação
de políticas públicas voltadas para construção de Cidades Sustentáveis, um longo caminho foi
percorrido.
O debate acerca do Direito à Cidade Sustentável no Estado Democrático de Direito é
um debate estrutural que necessitou o aprofundamento teórico do Direito à Cidade, de práticas
voltadas para o desenvolvimento sustentável, da gestão democrática participativa, do
planejamento urbano e demais instrumentos da Política Urbana.
Buscou-se uma resposta que demonstrasse os pontos caracterizadores da eficácia
jurídica do Direito à Cidade Sustentável, a partir de institutos jus-urbanísticos, a exemplo da
Constituição Federal de 1988, do Estatuto da Cidade, da função social da cidade e do Plano
Diretor municipal, que se propõem a refletir sobre os espaços habitáveis e fornecem
instrumentos para a otimização dos recursos conciliando-os com o amplo respeito à dignidade
da pessoa humana.
Pensar a cidade significa viver em um espaço territorial delimitado onde se localizam
zonas residenciais, comerciais e industriais e se realizam atividades cotidianas inerentes ao
convívio das pessoas, como morar, trabalhar, comprar e passear, visando uma boa qualidade
de vida.
Hodiernamente, a sociedade tem escolhido viver em cidades, sendo o local de maior
pressão nos recursos naturais e palco do espetáculo da exclusão e segregação social. Na
realidade da sociedade, enxergam-se amplas parcelas da população sem o devido acesso a
bens e serviços públicos básicos, sendo imprescindível o apontamento de novos percursos de
ações que apontem para a superação da realidade em que a sociedade se encontra atualmente.
Para que isso ocorra, é imperioso que haja a realização do Direito à Cidade, que é um
importante meio para a efetivação de um conjunto de funções sociais, como moradia,
trabalho, habitação, cultura, mobilidade, educação e lazer. Levando-se em consideração que a
cidade representa um espaço de convivência dos seres humanos, necessita-se ainda de uma
organização ambientalmente sustentável para que se atinja os objetivos que se propõe.
Nesse sentido, o Direito à Cidade Sustentável visa proporcionar às gerações
presentes e às gerações vindouras o desenvolvimento de suas potencialidades humanas bem
como a realização de condições dignas de viver em um ambiente saudável menos excludente
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em que todos os cidadãos possam vivenciar sua cidadania na produção do espaço urbano e
bons serviços públicos são proporcionados para a população.
O Direito à Cidade Sustentável representa a participação cidadã na produção do
espaço urbano através do acesso, da ocupação e do uso dos espaços para garantia da
dignidade humana, e estará garantido juridicamente, de forma otimizada, quando todos os
bens e serviços urbanísticos cumprirem suas funções em termos socioambientais, havendo a
participação democrática da sociedade civil nas escolhas de políticas públicas que conduzam
o desenvolvimento sustentável das cidades, cumprindo-lhes juntamente com o Poder Público
Municipal, o manejo dos instrumentos jurídicos e políticos de Direito Urbanístico.
Ademais, para se viver em uma cidade com o status de Cidade Sustentável, é preciso
despertar na sociedade a consciência de que é necessário um planejamento em que as cidades
se desenvolvam sem prejudicar seus moradores e o meio ambiente, e que em sua história, não
haja históricos de degradação ambiental e, tampouco seja ela uma das responsáveis por essa
degradação ao meio natural, tanto no âmbito local, quanto no âmbito global.
Praticar a sustentabilidade é uma maneira eficiente e democrática de todos os
cidadãos compartilharem o ambiente em que vivem, sem desequilibrá-lo.
Desse modo, o exercício da sustentabilidade é uma exigência democrática, pois todos
os seres humanos devem ser dotados de objetivos comuns, dentre eles, o de pertencimento, ou
seja, fazem parte deste mundo e, por conseguinte, devem utilizar de maneira racional, todos
os bens que estejam em seu alcance, sabendo que todos são proprietários desses bens.
Ser cidadão do mundo também é uma maneira de praticar a sustentabilidade, no
momento em que há a compreensão de que se deve preservar todos os espaços e não apenas o
local onde se vive.
Assim, há uma nítida ligação entre sustentabilidade e democracia, entendendo-se a
democracia, neste contexto, como forma inteligente de se viver na busca constante de uma
Cidade Sustentável.
Atualmente, a consolidação da democracia, dependerá de um desenvolvimento
sustentável, ingrediente indispensável para que os cidadãos possam viver com igualdade,
entendendo-o, sobremaneira, com o compromisso de não prejudicar o ambiente em que se
vive, devendo-se entender que este é um bem difuso e, dessa maneira, deve ser explorado
parcimoniosamente.
Portanto, o desenvolvimento sustentável aparece entre as práticas democráticas, por
meio do qual os cidadãos se sentem partícipes na conservação e preservação do meio
ambiente, sendo que esse desenvolvimento sustentável democrático há que ser pensado em
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termos globais, isto é, os habitantes deste universo, vistos como seres fraternos, tem o dever
de conservá-lo e de a cada dia, descobrirem formas variadas de viverem melhor, sem
destruírem o ambiente em que vivem, pois sabem que não podem danificar um bem que
também pertence a outro ser humano, devendo ser conservado em perfeito estado de
utilização.
Desse modo, o desenvolvimento sustentável democrático é uma prática sadia,
fraterna e pluralista que dever ser exercitada diariamente no cotidiano dos cidadãos, pois
apesar de ainda haver espaços segregados, todos são iguais, na medida em que ocupam os
mesmos espaços, independentemente de raça, cor ou sexo.
As cidades, espaços urbanos presumivelmente organizados de convivência, devem
ser vistas dentro deste contexto, e em contrapartida, o Poder Público deve direcionar,
sobretudo, através de políticas públicas, socorro àqueles que não conseguiram uniformidade
de exploração deste aludido espaço.
Viver em sociedade e conviver em uma cidade é antes de qualquer coisa um ato de
solidariedade, de somatória de entendimentos, na busca do bem comum e da proteção do meio
ambiente. Compartilhar o mesmo espaço também significa dividir ideias em busca de
soluções amplas que atinjam a todos. Desse modo, não é nada fraterno que cada cidadão ou
mesmo o Estado se preocupe apenas com si mesmo, deixando que os outros resolvam os seus
próprios problemas, quando a solução de vários deles é comum e já está em prática em
determinado local.
Nesse sentido, é que se defende uma cooperação entre a Sociedade Civil e o Poder
Público Municipal, traduzida em políticas públicas que se mostrem eficazes na consolidação
da Cidade Sustentável, tendo como centro a qualidade de vida da pessoa humana, o
desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente.
Essa mudança de paradigma significa um caminho para a criação de consciências
cidadãs e para a construção de cidades menos desiguais, mais justas, democráticas,
sustentáveis e humanas.
O desafio do crescimento ordenado, sustentável e de respeito ao meio ambiente de
uma cidade, deixa de ser responsabilidade apenas dos órgãos públicos tornando-se também,
responsabilidade da sociedade que é chamada a decidir sobre a forma de emprego dos
recursos públicos, para uma visão holística do crescimento urbano e de concretização de
vários direitos fundamentais, tais como a moradia, o lazer, o trabalho, o direito de ir e vir
(acessibilidade), a igualdade, o meio ambiente, entre outros.
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Viabilizando a participação popular, os próprios cidadãos tem a faculdade de
participar das opções concretas que dizem respeito à organização de seu cotidiano.
A ausência de participação popular na elaboração e gestão do planejamento urbano
restringe a cidadania e compromete a legitimidade das ações do Poder Público de
concretização de políticas públicas e, por conseguinte, a efetividade dos direitos
fundamentais.
Ademais, a participação popular é imprescindível para acabar com a corrupção, com
o clientelismo na gestão da coisa pública e com as desigualdades sociais, sendo um canal para
expressar as demandas da sociedade na esfera pública.
Superar os conflitos sócios espaciais, principalmente, em locais carentes de
investimentos públicos e de urbanização precária, assegurar acessibilidade aos espaços
públicos urbanos e a destinação de recursos às áreas sociais para garantir o direito à habitação
e aos serviços sociais básicos como educação e saúde, garantir o cumprimento da função
social da cidade e a obtenção de uma distribuição mais igualitária de oportunidades na cidade
só são possíveis pelo caminho da participação.
Observa-se que a participação popular influencia na escolha de objetivos e metas a
serem buscadas pelo Poder Público através do planejamento, fazendo com que haja uma
melhor eficiência no cumprimento do que foi planejado para buscar tais objetivos e metas,
pois o controle social exercido pelas comunidades interessadas é um modo de evitar desvios
de finalidade, dar legitimidade e de aumentar a efetividade dos esforços para sua busca.
Dessa forma, a população atingida é diretamente interessada em definir quais
políticas públicas serão dirigidas para o alcance do Direito à Cidade Sustentável no âmbito
local. Por isso, apesar das responsabilidades caberem primeiramente ao Estado, cuja
finalidade é a realização de direitos, a participação popular, seja no sentido de dar sugestões
ou cobrar a realização dos seus direitos, é fundamental para a realização do Direito à Cidade
Sustentável.
Verificou-se que o Direito à Cidade Sustentável também foi uma das diretrizes
trazidas pelo Estatuto da Cidade, que igualmente tratou do processo de gestão democrática e
participativa na cidade, entendido como forma de planejar, produzir, operar e governar
cidades submetidas ao controle e participação, ou seja, possibilitou aos cidadãos participarem
na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de
desenvolvimento urbano.
Do mesmo modo, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 182 que trata da
política urbana, e o Estatuto da Cidade, trataram do Plano Diretor no âmbito do Poder Público
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Municipal, para propor um desenvolvimento ordenado das cidades brasileiras, e tentar
equilibrar as relações sociais, erradicar a pobreza e minimizar as desigualdades sociais entre
os citadinos, com bons serviços públicos para a população e a efetivação de direitos
fundamentais por meio de políticas públicas de desenvolvimento urbano, econômico, social e
ambiental.
Vale apontar que o reconhecimento do Município como parte integrante da federação
foi um grande avanço político participativo, todavia, muitos Municípios ainda enfrentam
inúmeras dificuldades com a falta de capacidade de gestão frente à complexidade das
questões urbanas-ambientais.
Por sua vez os Planos Diretores são obrigatórios para municípios com mais de vinte
mil habitantes, e definem objetivos, metas de longo, médio e curto prazo, os recursos
financeiros, técnicos, e os modos de atuação, aliando o saber técnico com o saber popular,
resultado da experiência que os cidadãos possuem dos problemas da cidade e a capacidade
dos mesmos de apontarem soluções. Nesse sentindo, são muito mais democráticos e possuem
mais chances de serem implementados.
Sendo assim, a participação popular tornou-se obrigatória nos instrumentos de
política urbana, todavia, para que deixe de ser apenas uma previsão legal, faz-se necessário
difundir amplamente essa concepção incorporando valores no seio da sociedade local para
que ela se conscientize de que a sua participação nas decisões sobre a cidade não é somente
um dever do poder público de garanti-la, mas, sobretudo, é um dever dos cidadãos de
refletirem o quanto o seu individualismo contribui para que a cidade não desenvolva
plenamente as suas funções sociais e ambientais.
Instituir a participação não é uma tarefa dura bastando a boa vontade e
comprometimento por parte dos Administradores Públicos, entretanto, há uma grande
dificuldade em se conceber qualidade a participação e garantir o direito de todos os cidadãos
participarem e dialogarem com iguais oportunidades, sem estratégias políticas, discursos
duvidosos, vago e impreciso, e interesses suspeitos.
Todo tipo de participação é importante, mesmo àquelas com integrantes pouco
instruídos ou participativos, pois são capazes de trazer ganhos para população. O agir é um
dever da sociedade, seja em grande ou pequena escala, com pequenas ações em bairros,
ONG’s e outros espaços, com intuito de fazer com que a nova geração absorva a importância
do desenvolvimento sustentável nas cidades para a humanidade. Esse aparato também é
similarmente importante, aos novos profissionais do mercado, em especial aos urbanistas e
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arquitetos, para que atuem não apenas em função do lucro, mas que tragam conceitos de
preservação e acima de tudo de integração social e ambiental.
Este é o caminho que precisa ser trilhado para a promoção do Direito à Cidade
Sustentável com melhora da qualidade de vida para todos os cidadãos e manutenção para as
futuras gerações.
Feitas estas considerações, parte-se neste momento para responder aos problemas
trazidos nesta pesquisa: a participação da sociedade civil tem importância na pauta de
elaboração e na gestão do planejamento urbano, para garantia de uma maior eficiência deste
planejamento e concretização de direitos fundamentais para os citadinos? E mais, apesar da
exigência legal, as administrações públicas municipais tem incluído a participação popular na
formulação e implementação de políticas públicas urbanas voltadas para construção de
Cidades Sustentáveis? Em consequência desses problemas, como incrementar a estruturação
democrática de políticas públicas de ordenação do solo urbano, voltadas para implantação de
Cidades Sustentáveis?
Em relação à primeira pergunta, verificou-se, que a participação popular é essencial
para a eficiência das políticas públicas urbanas e para a efetivação de direitos fundamentais
para os citadinos. A participação popular na elaboração e gestão do planejamento urbano,
limita a autonomia de atuação política e administrativa do Poder Público Municipal, fazendo
com que as decisões previamente estabelecidas sejam cumpridas, sob pena da Administração
Pública, cair no descrédito popular com a frustração de expectativas sociais. Da mesma
forma, há uma legitimidade maior das decisões, que são necessariamente decisões políticas.
Na mesma esteira, a participação popular também contribui para o aumento de
políticas públicas e de satisfação de prioridades para os investimentos públicos no momento
em que os cidadãos pressionam cada vez mais a Administração Pública a desempenhar seu
papel de efetivar direitos fundamentais. Assim, verificou-se que a participação organizada da
sociedade civil, efetiva a concretização de direitos fundamentais para os citadinos, pois
aumenta a eficiência das decisões tomadas e aumenta a transparência dos atos administrativos
(publicidade) havendo um maior controle dos investimentos empregados pelo Poder Público
Municipal em prol de políticas públicas voltadas para construção de Cidade Sustentáveis,
podendo haver a responsabilidade territorial da Administração Pública, caso haja um desvio
de finalidade dos investimentos.
O contato entre os cidadãos e o Poder Público permite à utilização racional dos
gastos públicos, adequando-os as necessidades prementes e efetivando direitos fundamentais
no momento em que o Poder Público Municipal e os cidadãos decidem os meios de se efetivar
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esses direitos, através do Orçamento Participativo, por exemplo. Com isso, após observar uma
determinada realidade é que se terá conhecimento das reais necessidades para formulação e
implantação de políticas públicas adequadas que visem o bem estar da população.
Veja-se que o planejamento urbano eficiente tem vinculação com o orçamento
público, ou seja, a realidade financeira do Município, tendo em vista que planejar se traduz
em traçar diretrizes para se alcançar resultados necessitando de gastos para a realização das
políticas públicas. Não obstante, muitos Municípios apresentam baixa capacidade financeira,
comprometendo a efetividade de concretização de direitos fundamentais em busca de Cidades
Sustentáveis (moradia, saúde, lazer, segurança pública, circulação) e o desenvolvimento
ordenado do território. Por outro lado, o Município não deve ser um agente omisso quanto ao
dever de fiscalização do ordenamento do território, devendo atuar com zelo e probidade em
todas as circunstâncias.
Passa-se então para a resposta da segunda pergunta. Observa-se que tratada na
Constituição Federal de 1988, no Estatuto da Cidade, no Plano Diretor e demais instrumentos
de política urbana, a participação popular tornou-se obrigatória na elaboração e gestão do
planejamento urbano. Entretanto, muitos municípios ainda insistem em considerá-la como um
entrave na formulação e implementação de políticas públicas e realizam várias atividades sem
a participação dos cidadãos. Tal fato foi amplamente observado em casos citados no trabalho,
a exemplo dos municípios de Salvador e Belo Horizonte, que desencadearam ações no
judiciário ou mesmo a manifestação dos cidadãos, para impedir o prosseguimento da
iniciativa estatal.
Com isso, observa-se que há uma vontade dos cidadãos em participarem na tomada
de decisões sobre a política urbana do Município e participar da formulação de normas que
eles mesmos deverão cumprir, e que tal aparato necessita de uma ampla atuação do Estado,
traduzida em uma política urbana garantidora de direitos à participação e a inclusão política,
como legitimidade do exercício político democrático.
Por fim, passa-se a resposta da terceira pergunta.
Primeiramente, tem-se que o planejamento urbano aparece como uma ferramenta de
base para a gestão urbana democrática.
A Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Cidade dispõem expressamente que o
Plano Diretor municipal é o instrumento responsável para o ordenamento territorial
(sustentável) da política de desenvolvimento e de expansão urbana. E, por este fato, planejar
significa ter Planos Diretores nos Municípios que conduzam as diretrizes, princípios e normas
estabelecidos na Constituição Federal de 1988 e no Estatuto da Cidade.
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Dessa forma, quando todos os Municípios, e não somente aqueles obrigados por lei,
elaborarem Planos Diretores adequados à sua realidade particular, não apenas aos parâmetros
da legislação, com a presença da participação popular, já há um bom caminho para a
estruturação democrática de políticas públicas de ordenação do solo urbano, voltadas para
implantação de Cidades Sustentáveis.
Nesse sentido, o planejamento urbano deve democrático, participativo, sendo um
instrumento em que os cidadãos são ouvidos. Vários instrumentos que proporcionam a
participação popular, como conselhos municipais, de bairros, audiências públicas, debates,
orçamento participativo dentre outros, contribuem para a legitimidade e transparência na
gestão da Administração Pública Municipal bem como para a própria conscientização dos
cidadãos. Isto porque, no momento que a população participa dos mecanismos democráticos
referentes às suas necessidades, acabam se reconhecendo como seres pertencentes da cidade
em que vivem, além de compartilharem com a Administração Pública Municipal a
responsabilidade pelas decisões que são tomadas.
Forma-se um elo horizontal, que contribui para a promoção de uma verdadeira
cidadania em prol de políticas públicas de ordenação do solo urbano, voltadas para
implantação de Cidades Sustentáveis.
Outro importante fator que merece atenção para resposta à pergunta formulada, está
nos bancos de boas experiências ou práticas em matéria de planejamento e gestão urbana.
Desse modo, foram analisadas e demonstradas várias cidades que instituíram práticas
sustentáveis em seu cotidiano proporcionando uma melhor qualidade de vida para seus
habitantes. Observa-se que existe no Brasil, o Programa Cidades Sustentáveis que é formado
por uma rede de municípios comprometidos com o desenvolvimento sustentável o qual
contém um banco de dados de exemplos de ações bem sucedidas. Nesse ínterim, os
municípios podem instituir práticas sustentáveis em seu território após observarem exemplos
bem sucedidos de Cidades Sustentáveis, de acordo com as suas características particulares,
como o caso de Paragominas no Estado do Pará, que é exemplo no combate ao
desmatamento.
Por fim, cabe aludir ao papel de cada cidadão no desenvolvimento de ações voltadas
para o desenvolvimento sustentável em busca de uma vida com qualidade e dignidade. Nesta
seara, cada individuo é responsável por praticar ações proativas, em todos os seus segmentos,
e se inserir junto à esfera pública para tomada de decisões sob o risco das decisões públicas
não corresponderem aos seus anseios, beneficiando apenas fatias do setor privado nas
operações urbanas.
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Vive-se o Direito à Cidade Sustentável cotidianamente, na moradia, no percurso para
o trabalho, no ambiente de estudos, nos passeios e encontros familiares, nas práticas
comerciais, no ar que se respira, na alimentação, na produção de resíduos, no acesso a bens e
serviços públicos; enfim, são vários os motivos pelos quais se sustenta o presente estudo,
tamanha a sua importância para a coletividade.
Muitos são os sonhos em busca de um ambiente sadio e equilibrado voltado para
construção de Cidades Sustentáveis. Mas também são muitos os problemas que, reconhecidos
pela complexidade e dinamicidade das cidades, não permitem parar de sonhar. O caminho
para o alcance desse sonho depende de cooperação e solidariedade.
Todos precisam trabalhar em conjunto com o Poder Público, para se ter o que buscar,
o interesse comum!
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