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Resumo: O crescimento urbano insustentável e sem planejamento, característica de muitas 
cidades brasileiras, tem levado a uma constante degradação ambiental e esta consequência 
está intimamente relacionada à pobreza já que, não raro, a camada mais vulnerável da 
população sofre diretamente com a ação antrópica que afeta a qualidade da água, do ar, o 
tratamento de resíduos sólidos, etc. O Poder Público tem por obrigação a elaboração e 
implantação de planos estratégicos que visam atender a demanda social, garantindo, junto 
com a sociedade, o direito de todos meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
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Abstract: Unsustainable and unplanned urban growth, characteristic of many brazilian cities, 
has led to constant environmental degradation and this consequence is closely related to 
poverty since, not infrequently, the most vunerable layer of the population suffers directly 
from anthropogenic action that affects the quality of water, air, solid waste treatment, etc.The 
Public Power has the obligation to elaborate and implement strategic plans that aim to meet 
the social demand, guaranteeing, together with society, the right of everyone environmentally 
balanced environment. 

  

Key-words: Environment; urbanization; environmental degradation. 
 

                                                 
1  Bacharela em Direito,   Universidade Estadual de Londrina. Brasil; melissacamargog@gmail.com 



 

2 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

1. INTRODUÇÃO 

 

O crescimento das cidades no Brasil tem como uma de suas características a falta 

de planejamento. O intenso êxodo rural observado nas últimas décadas culminou em um 

inchaço urbano sem precedentes. 

O desequilíbrio ambiental que a alta demanda humana gerou e ainda gera nos 

municípios brasileiros é inquestionavelmente preocupante e está intimamente ligada à 

qualidade de vida de seus habitantes. 

O ordenamento do solo, o acesso ao saneamento básico, a gestão das áreas verdes 

e as ocupações irregulares são alguns exemplos de desafios que o Poder Público e a 

coletividade enfrentam. 

A despeito da legislação positivada sobre a proteção ao meio ambiente nota-se que 

as consequências nefastas são inúmeras. Ao se considerar o meio ambiente urbano, uma 

das espécies tratadas pela doutrina , é senso comum do ser humano sentir-se apartado do 

ambiente e, não raro, deixa de participar ativamente de sua proteção. 

A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), em seu artigo 225, aponta que é 

dever não só do Poder Público, mas também da coletividade, a defesa e preservação do 

meio ambiente entendido como um todo, ou seja, considerando suas diferentes espécies, a 

saber: natural, urbano (ou artificial), cultural, do trabalho. 

O meio ambiente artificial, foco deste trabalho, é materializado no espaço urbano 

construído com suas edificações (consideradas espaços urbanos fechados), equipamentos 

públicos, os espaços urbanos abertos. Além de tutelado pelo artigo 225 da Constituição 

Federal de 1988 (CF/88), também tem sua proteção constitucional no artigo 182 e seguintes 

com o capítulo referente à política urbana, o artigo 21, inciso XX em que a competência da 

União Federal se dá para a instituição de diretrizes para o desenvolvimento urbano, dentre 

outros (LENZA, 2012). 

Ademais, o texto constitucional traz em seu bojo a necessidade do pensamento 

sustentável como alicerce do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado que 

apregoa, por sua vez, como direito de todos. 
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Nesse sentido, pretende-se demonstrar que, a despeito do que preconiza a 

legislação de ambiental no Brasil, o meio ambiente urbano no país vem sofrendo gradativa 

degradação devido ao processo de urbanização desenfreado que ocorre no país nas últimas 

décadas. 

 

2. MEIO AMBIENTE – CONCEITO E ASPECTOS DA PROTEÇÃO LEGISLATIVA 

 

O meio ambiente tem proteção legislativa e especial atenção dos diferentes setores 

da sociedade civil sendo que no Brasil tal tutela é substanciosa. A esse respeito, a Lei 

Federal n. 6938/81, a Política Nacional do Meio Ambiente (BRASIL, 1981), trouxe a 

definição mais utilizada no meio jurídico em seu artigo 3º, inciso I: “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”. 

Interessante notar que tal conceito confere igual proteção a todas as formas de vida, 

considerando ultrapassada a visão antropocêntrica do meio ambiente onde o homem era 

tido como centro da relação com o meio (LEITE,  2015). 

A Carta Magna trouxe, com sua promulgação em 05 de outubro de 1988, a 

sistematização necessária entre as temáticas que envolvem as questões ambientais. Em 

seu texto é possível notar a importância que reservou ao assunto uma vez que nenhuma 

Constituição anterior tratou o ambiente com tamanha preocupação, deixando a desejar em 

termos de proteção jurídica específica (PADILHA, 2010). 

Ademais, é possível afirmar que o conceito de meio ambiente contido na Política 

Nacional do Meio Ambiente foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 já que o 

texto constitucional tutela as quatro espécies de meio ambiente: natural, artificial, cultural e 

do trabalho (FIORILLO, 2013). 

A Carta brasileira amplia o conceito mediano de meio ambiente, reforçando seu 

status de ecologicamente equilibrado e situando o mesmo como direito de todos. Imputa 

uma natureza de bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida sendo 
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responsabilidade do Poder Público e de todo cidadão a sua defesa e preservação (artigo 

225). 

O cuidado com o ambiente deve se refletir nas gerações humanas atuais e futuras, 

logo toda a agressão que sofre pode acarretar riscos à própria vida humana tornando o meio 

ambiente preocupação central das sociedades. 

O meio ambiente ecologicamente equilibrado é uma extensão do direito à vida tanto 

em relação à existência física quanto em relação ao aspecto da dignidade desta existência, 

quer seja a qualidade de vida (MILARÉ, 2001). 

Em sendo “bem de uso comum do povo”, o ambiente, tal qual fora conceituado 

anteriormente, teve reconhecida sua natureza de direito público subjetivo sendo, portanto, 

possível exigir referido direito do próprio Estado (MILARÉ, 2014). 

O ambiente é tutelado tanto constitucionalmente quanto em ampla legislação 

infraconstitucional. Inúmeras são as leis federais, estaduais e municipais que versam sobre 

o meio ambiente posto que estes entes tem competência para tal. Não há na Constituição 

Federal de 1988 regulação própria e específica sobre a repartição de competências em 

matéria ambiental e, portanto, segue os mesmos princípios constitucionais para a repartição 

de competências em geral (LEITE, 2015). 

 

3. URBANIZAÇÃO: UMA VISÃO HISTÓRICA 

 

A existência das cidades tal qual as conhecemos atualmente é resultante de diversos 

processos de aglomerações humanas com as mais diversas características e origens. As 

primeiras cidades datam de 3500 a.C. na região dos rios Tigre e Eufrates sendo que a 

urbanização é fenômeno moderno, surgindo apenas na metade do século XIX (SILVA, 

2006). 

Neste período, as cidades se manifestaram de forma significativa enquanto 

localidades de aglomerações humanas configurando a urbanização como um fenômeno 

moderno (ZUIN, A. L A. In: ARAÚJO JÚNIOR, M. E.;  AMARAL, A. C. C. Z. M. do., 2015.) 
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Em última análise se trata de um reflexo da sociedade industrializada sendo fruto da 

Revolução Industrial (SILVA, 2012). 

A urbanização está relacionada a um fenômeno de concentração urbana, em que a 

população urbana cresce em proporção maior à da população rural. Quando a população 

urbana ultrapassa 50% (cinqüenta por cento) da rural trata-se de uma sociedade 

urbanizada. Desta forma, todos os países industrializados são grandemente urbanizados 

(SILVA, 2012). 

A perspectiva é de continuidade no crescimento da urbanização no século XXI já que 

as cidades irão continuar sendo as localidades da nova configuração econômica e financeira 

na era pós-industrial. Como exemplo é possível citar a África e Ásia que passam por um 

crescente processo de urbanização (migração campo-cidade) a despeito do que já ocorreu 

com a América Latina (ALFONSIN, B.; FERNANDES, E., 2006). 

A América Latina se configura como a mais urbanizada do mundo em 

desenvolvimento (75% de sua população vive em cidades) e apresenta como 

consequências a segregação espacial, o agravamento da crise habitacional, violência 

urbana e degradação ambiental (ALFONSIN, B.; FERNANDES, E., 2006). 

De acordo com Fernandes (2002), no Brasil Colônia, a urbanização teve íntima 

relação com os ciclos econômicos. O primeiro deles, do pau-brasil, originou as primeiras 

feitorias e alguns agrupamentos humanos. Com a fundação de São Vicente teve início a 

formação de vilas e povoados sendo que as cidades que surgiram de forma espontânea, em 

sua maioria, estavam ao longo da costa haja vista que a economia era voltada para a 

exportação. 

Algumas exceções ocorreram em Minas Gerais e Goiás por influência do ciclo da 

mineração, no Nordeste em consequência da cana-de-açúcar e no Sul por conta das 

vacarias. Importante ressaltar o papel crucial que a construção de Brasília teve na 

interiorização da urbanização (ALFONSIN, B.; FERNANDES, E., 2006.). 

O processo de urbanização no Brasil, em geral, tem se dado de forma desorganizada 

e desenfreada esbarrando na necessidade de ordenamento do solo urbano haja vista a 

dimensão ambiental intrínseca à urbanização. A ação humana tem criado diversos efeitos 



 

6 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

adversos sobre o ambiente o que acarreta em cidades artificiais (ARRAIS, A. M. A. C.; et al., 

2014.) 

O Brasil apresenta 80% (oitenta por cento) de sua população habitando em cidades 

e seu processo de urbanização teve início nos anos de 1930 com ênfase na década de 1960 

adiante e vem transformando o país em termos territoriais, socioeconômicos, culturais e 

ambientais (FERNANDES, 2002). 

No que tange o planejamento urbanístico como consequência de sua falta é possível 

elencar falhas na estrutura que engloba os serviços de saneamento básico, acesso à saúde 

e à educação, bem como aos serviços de transporte, etc. Ademais, os problemas gerados 

pela pressão ambiental que este padrão de urbanização acarreta no meio, reduz ainda mais 

a qualidade de vida dos residentes nas áreas urbanas em especial dos moradores das 

metrópoles brasileiras. 

Fernandes (2002) pontua que a rápida urbanização tem sido caracterizada, tanto no 

Brasil quanto nos demais países em desenvolvimento, pela exclusão social e pela 

segregação espacial. O padrão de urbanização no Brasil tem duas características básicas: é 

insustentável e proporciona baixa qualidade de vida a parcelas significativas da população. 

Durante as décadas de crescimento na taxa de urbanização brasileira, o que se nota 

é que, embora os números não sejam exatos, cerca de metade da população das grandes 

cidades tem tido acesso à terra e moradia por meio de processos informais o que acarreta 

em aumento das favelas, loteamentos irregulares e clandestinos e demais formas de 

ocupação precária  (ALFONSIN, B.; FERNANDES, E., 2006). Tal cenário não é, portanto, 

sustentável embora seja recorrente. 

 

4. SUSTENTABILIDADE  

 

O termo sustentável tem origem do latim: sustentare, que significa sustentar, 

favorecer e conservar. Na prática, a sustentabilidade é definida como a capacidade que o 

indivíduo ou um grupo de pessoas tem em se manter dentro de um ambiente sem causar 
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impactos a ele (BOFF, 2012). 

Sustentabilidade é saber suprir as necessidades presentes sem interferir nas 

gerações futuras, pois, a adoção de práticas sustentáveis resulta a médio e longo prazo 

numa nova perspectiva de vida para nossos sucessores e lhes garantirão a manutenção dos 

recursos naturais necessários para uma melhor qualidade de vida. A continuidade e a 

sobrevivência da espécie humana estão totalmente dependentes da conservação dos 

recursos naturais. 

O termo sustentabilidade apresenta diferentes conceitos dependendo de onde for 

empregado, no entanto todos eles circundam a idéia central de conservação com vistas ao 

futuro e apesar de a sustentabilidade estar associada diretamente ao meio ambiente e a 

tudo o que o envolve, não está limitada somente a esta área, pois também se relaciona a 

outros setores da sociedade como economia, educação, cultura e moradia. 

A despeito dos encontros internacionais realizados para discussão acerca da 

demanda humana sobre os recursos naturais e suas conseqüências, como a Conferência de 

Estocolmo em 1972, foi apenas em 1992 na Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento no Rio de Janeiro, também conhecida por ECO 92, que o 

termo desenvolvimento sustentável foi dotado de plena cidadania e se tornou o eixo de 

todas as discussões (BOFF, 2012). 

Ademais, a Constituição Federal é clara quando afirma que todos são destinatários 

do meio ambiente equilibrado devendo ser observado o seu direito pelas futuras gerações 

numa evidente referência à sustentabilidade. Boff (2012), indica que uma sociedade 

sustentável é autônoma e com cidadãos socialmente participativos. 

 

5. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL x SUSTENTABILIDADE  

 

O antropocentrismo no qual nossa cultura se baseia eleva o ser humano ao centro 

de tudo, de todas as relações, submetendo toda a natureza a ele. No entanto, trata-se de 

um fator ilusório já que o ser humano foi uma das últimas espécies que surgiu na Terra e, 

embora seja a única dotada de consciência e inteligência não deveria submeter as demais 
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às suas vontades e exclusivamente às suas necessidades já que todos os seres possuem 

incontestável interdependência em nível global (BOFF, 2012). 

Como consequência desta atitude humana, é possível citar a degradação que as 

matas ciliares sofrem: tratam-se de coberturas vegetais das áreas de proteção permanente 

que margeiam os corpos d´água e tem sua proteção justificada pelo fato de 

desempenharem papel amplamente significante para o ecossistema, protegendo a 

biodiversidade, a estabilidade geológica e garantindo o fluxo gênico da fauna e da flora além 

de promover o bem estar da coletividade (COSTA NETO, 2003). 

A retirada desta proteção do entorno dos cursos d´água é por demais danosa para 

os mesmos visto que atuam como filtros naturais retendo impurezas e evitando o processo 

erosivo. Sua remoção reduz o intervalo de tempo entre a queda da chuva e os efeitos nos 

cursos de água nas bacias hidrográficas e aumenta o pico de cheias (ANTUNES, 2001). 

Como se não fosse suficiente o atropelo das características naturais de cada 

localidade, as condições básicas de salubridade como tratamento de resíduos e 

saneamento básico não são atendidas nos municípios brasileiros. Tais ações antrópicas, 

somadas a tantas outras, acarretam em degradação do ambiente como um todo, inclusive 

das áreas protegidas. 

Os danos causados pela ação humana no meio ambiente urbano são inúmeros 

como, por exemplo: prejuízos à qualidade da água, do solo, diminuição da biodiversidade, 

além da falta dos serviços mais básicos como abastecimento de água, esgoto, coleta de 

lixo, etc. Logo, sem a adequada prestação de serviços que supram as necessidades básicas 

da vida, não se opera o direito resguardado constitucionalmente no artigo 225. 

Ademais, pensar o meio ambiente, inclusive o artificial, sem pensar em 

sustentabilidade é guardar íntima ligação com a ultrapassada visão antropocêntrica já 

mencionada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Como consequência da falta de cumprimento dos deveres estatais no contexto 

explicitado surge a violação ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. No 

entanto, habitantes dos municípios brasileiros estejam sujeitos à degradação do meio 

ambiente urbano que os cerca, quem normalmente sofre tais mazelas são as camadas  

economicamente menos favorecidas da população. 

O Poder Público tem por obrigação a elaboração e implantação de planos 

estratégicos que visam atender a demanda social, garantindo o direito de todos ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e a sociedade tem o dever constitucional de zelar pelo 

meio ambiente em todas as suas espécies, inclusive o urbano. 
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