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1. RESUMO 

 Esta pesquisa trata do tema Áreas Verdes Urbanas (AVU’s). Especificamente 

aborda a proteção, manutenção e conservação destas áreas. O objetivo geral desta 

pesquisa é aprofundar conhecimento sobre as Áreas Verdes Urbanas (AVU’s) em 

um contexto de expansão urbana. Trata-se de pesquisa de natureza exploratória 

desenvolvida por meio dos procedimentos da pesquisa bibliográfica, a partir de 

fontes secundárias, documentação indireta e fontes diretas. A legislação, tanto 

ambiental, quanto de uso e parcelamento do solo e o estatuto das cidades são 

considerados marcos regulatórios para áreas verdes urbanas. Infere-se que os 

principais problemas associados às áreas verdes urbanas referem-se à falta de 

manutenção pelo poder público e a incompreensão de suas funções por parte dos 

moradores. 

2. INTRODUÇÃO 

 Devido à expansão urbana desordenada e a ocupação indevida e sem 

planejamento do solo, sobretudo, após a revolução industrial e, consequentemente o 

êxodo rural, ocasionando cinturões de pobreza, fez-se indiscutível a regulamentação 

através de dispositivos jurídicos para garantir a qualidade de vida nos centros 

urbanos. O fenômeno da explosão demográfica agravou as contradições sociais à 

medida que a infra-estrutura urbana não acompanhava o crescimento populacional. 

 No Brasil os reflexos da revolução industrial chegaram a partir da década de 40 

do século passado, o crescimento econômico promoveu a urbanização de maneira 

acelerada reconfigurando a infra-estrutura dos principais centros urbanos.   

 A Constituição Federal, no artigo 225 (BRASIL, 2014a), estabelece que a 

defesa e a preservação do meio ambiente é um dever do poder público e da 

coletividade. Em relação ao tema áreas verdes urbanas, as perguntas que se fazem 

são as seguintes: Existem meios jurídicos necessários para assegurar o 

cumprimento de sua proteção? O Poder Público tem desenvolvido ações de 

manutenção e conservação? Qual a compreensão da coletividade sobre esse tema? 

3. OBJETIVOS 
 O objetivo geral desta pesquisa é aprofundar conhecimento sobre as Áreas 

Verdes Urbanas (AVU’s) em um contexto de expansão urbana. Especificamente, 

pretende-se descrever e problematizar o contexto da expansão urbana recente; 

conceituar, classificar e identificar as funções das áreas verdes urbanas; discutir os 



institutos normativos que regulam a matéria; apresentar a atuação do poder público 

frente ao tema e a compreensão que os moradores têm destes espaços. 

4. METODOLOGIA 

 Trata-se de pesquisa de natureza exploratória desenvolvida por meio dos 

procedimentos da pesquisa bibliográfica, a partir de fontes secundárias e 

documentação indireta e fontes diretas através de entrevistas semi-estruturadas 

feitas a uma amostra aleatória extraída da população formada por moradores do 

Bairro Cidade Nova no Município de Governador Valadares no Estado Minas Gerais. 

5. DESENVOLVIMENTO 

 De acordo com Machado (2004) as cidades brasileiras, na sua maioria, foram 

aumentando dia a dia. O fenômeno da urbanização não se processou de modo a 

respeitar a qualidade de vida dos recém-chegados à cidade. Não havia uma norma 

nacional de direito público exigindo um mínimo de condições para a criação de 

loteamentos. O ordenamento urbanístico ficou ao sabor de improvisações e de 

pressões locais. Constatava-se a tensão entre o interesse privado e o interesse 

público, isto é, a posição do loteador e os interesses atuais e futuros da comunidade.  

 No ano de 1979 foi instituído o dispositivo legal, a lei 6.766/79 (BRASIL, 

2014b), que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e traz consigo uma série 

de requisitos. Um deles é a separação de áreas destinadas a sistemas de 

circulação, a implantação de equipamentos urbanos e comunitários, bem como os 

espaços livres de uso público. Tais espaços deverão ser incorporados ao domínio 

municipal, devendo ser proporcional à densidade ocupacional contida no plano 

diretor ou aprovada por lei municipal referente àquela zona.  

 A edição da lei 10.257/01(BRASIL, 2014c), o Estatuto das Cidades, 

regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal (1988). O plano diretor 

tornou-se meio eficaz para atingir o objetivo da qualidade de vida a todos, ao 

estabelecer, dentre outros dispositivos, em seu artigo 2º que a política urbana tem 

por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 

propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes: garantia do direito a cidades 

sustentáveis, entendido como direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento 

ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao 

trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações; planejamento do 

desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das 

atividades econômicas do município e do território sob sua área de influência, de 



modo a evitar e corrigir distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos 

sobre o meio ambiente. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  
A literatura consultada não se mostrou uniforme em termos conceituais. 

Prevalecem uma multiplicidade de definições o que tem dificultado a delimitação 

entre Áreas Verdes Urbanas (AVU), Áreas de Preservação Permanente (APP), 

Áreas de Preservação Ambiental (APA) e Unidades de Conservação (UC). 

Com relação à caracterização e as funções das áreas verdes urbanas foi 

possível estabelecer certa uniformidade a partir das definições legais e doutrinárias. 

Ressalta-se que a manutenção das funções das áreas verdes urbanas é 

fundamental para o equilíbrio ambiental e a sadia qualidade de vida. 

Infere-se que os principais problemas associados às áreas verdes urbanas 

referem-se à falta de manutenção pelo poder público municipal e a incompreensão 

de suas funções por parte dos moradores. 
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