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Resumo: No presente artigo, busca-se sustentar, à luz da teoria constitucional da 
concordância prática, a possibilidade de desafetação de áreas de praça para a alocação de 
equipamentos públicos urbanos, como creches, escolas, unidades de saúde e outros, com 
base em estudos de impacto de vizinhança e de impacto ambiental. 
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Abstract: This article seeks to support, under the Constitutional Theory of Practical 
Agreement, the possibility of disallocation of square areas for the allotment of urban public 
facilities such as preschools, schools, health facilities and others, based on studies of 
neighborhood impact and ambiental impact. 
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1. INTRODUÇÃO 

As cidades brasileiras, especialmente aquelas de médio e grande porte, encontram um 

dilema contemporâneo oriundo do mau planejamento urbanístico dos centros urbanos: a 

alocação de equipamentos públicos essenciais, como creches, escolas, unidades básicas 

de saúde e centros de atenção social. 

Produto de um parcelamento urbano não pensado para o futuro, vários municípios possuem 

áreas com médios e grandes adensamentos populacionais com equipamentos públicos 

insuficientes (ou até mesmo ausentes) para o atendimento das necessidades comunitárias, 

forçando, assim, a procura por parte das prefeituras por áreas aptas a alocação de tais 

equipamentos em condições de receber tanto em tamanho de estrutura física como em 

atender a necessidade sob o ponto de vista de volume da demanda. 

Tal problema se inicia na formação dos novos loteamentos, especialmente aqueles voltados 

preferencialmente à habitação – e mais ainda à habitação popular. O planejamento 

urbanístico, por diversos motivos, levou às municipalidades a encararem os loteamentos 

como áreas isoladas entre si, não analisando a influência e a circulação entre distritos 

urbanos e a sobreposição de necessidades em macrorregiões da cidade, de modo que em 
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alguns lugares a única análise que o impacto de um novo grupo populacional se refletiu foi 

na ligação do sistema viário entre loteamentos e, os equipamentos públicos tidos por 

essenciais foram pensados e edificados focalizando-se tão somente um único loteamento e 

o momento presente, não se planejando, assim, para o futuro, para o aumento do 

adensamento urbano da região, tornando diversas áreas carentes de equipamentos sociais 

básicos ou, se existentes, insuficientes para a demanda. 

Somando-se à carência dos equipamentos sociais mínimos nos ambientes urbanos 

brasileiros, tem-se, ainda, a incapacidade orçamentária de grande parte dos municípios para 

investimento e, até mesmo, promover a edificação de novos equipamentos, em razão do 

estrangulamento das contas públicas com o rolamento das dívidas e com o pagamento da 

sua folha de salários (as quais no município de Londrina/PR, por exemplo, representam 

cerca de 54% do Orçamento-Geral do Município só para o pagamento do funcionalismo 

(BATISTA, 2014)). Embora a Lei de Responsabilidade Fiscal tenha promovido parcialmente 

a ordem das finanças de muitos municípios, observa-se, no cotidiano, a incapacidade de 

investimentos por parte da maioria das municipalidades.  

Diante desse quadro de inviabilidade de investimento de muitos municípios brasileiros na 

edificação ou ampliação dos equipamentos sociais mínimos, o governo federal, em especial, 

tem promovido programas para auxiliar os municípios na construção de novos 

equipamentos sociais, onde, na maioria dos casos, promove o aporte integral do valor 

necessário para a construção de equipamentos como creches e escolas municipais ou o 

aporte parcial do valor exigindo do município uma contrapartida mínima para outros 

equipamentos, como unidades de saúde e centros de referência em assistência social (vide, 

como exemplo, a Resolução nº 14, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(BRASIL, 2012). 

Tal política de cooperação federativa não se mostrou apta a resolver a carência dos 

equipamentos públicos e a dificuldade das municipalidades em promover a construção 

necessária para o atendimento dos anseios que a população necessita. Isso porque, 

embora os municípios não necessitem mais promover a edificação propriamente dita, as 

mesmas devem disponibilizar áreas para que seja promovida a construção, bem como, 

utilizar projetos tidos como “padrão” enviados pela administração federal, ou seja, cumpre 

ao município promover a indicação e a disponibilização de áreas de seu acervo patrimonial 

para que seja construído o equipamento público além de observar estritamente a forma e o 

tamanho determinado pelo ente federal, para que o dinheiro seja repassado. 

Diante das exigências formuladas e enfrentando um quadro de ausência de áreas urbanas 

vazias com o tamanho exigido pela administração federal para a construção das edificações 

em seu projeto “padrão” e diante da ausência de condições financeiras dos municípios para 

a promoção de desapropriação de áreas (especialmente aquelas consolidadas e de maior 
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adensamento populacional), a solução dada por muitas municipalidades é a utilização de 

parte de áreas afetadas originalmente como praças. 

Embora tal medida muitas vezes conte com o grande apoio popular, visto que as áreas 

verdes urbanas em diversas cidades encontram-se deterioradas em razão do abandono ou 

até mesmo da não implantação dos equipamentos públicos necessários para a utilização de 

uma praça e, seja evidente, além disso, que a solução ambientalmente satisfatória seja 

aquela que não desvirtue a finalidade da praça, de modo a impedir a transformação, mesmo 

que parcial, de sua área, a resposta a tal problemática, contudo, não pode resplandecer no 

senso comum e no “mundo ideal”, devendo ser enfrentada à luz dos princípios da 

Constituição da República de 1988 de modo a compatibilizar as funções urbanísticas da 

praças e dos equipamentos públicos bem como finalidade para o desenvolvimento 

sustentável  da comunidade.  

Dessa maneira, será apresentado neste artigo uma proposta de solução ao problema da 

desafetação parcial de áreas de praça para o aporte de equipamentos públicos, observado o 

fundamento jurídico-constitucional da concordância prática, com a conjugação de elementos 

técnicos do Estudo de Impacto Ambiental e o Estudo de Impacto de Vizinhança, a fim de 

averiguar os efetivos impactos ambientais e urbanísiticos e a efetiva necessidade da 

desafetação da área de praça no contexo da cidade sustentável. Ressalva-se que a 

proposta do artigo é a discussão acerca da desafetação de áreas de praça desde que essas 

não ocorram para fins privados ou de sistema viário, mas tão somente para fins de aporte de 

equipamentos públicos. 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1. Áreas Verdes 

Historicamente, as áreas de praça e jardins surgiram na Antiguidade como bens de uso dos 

imperadores e sacerdotes. Na Grécia clássica, as praças foram empregadas como locais de 

passeio, conversação e ensino. Durante o Império Romano as praças, parques e jardins 

regrediram à sua condição na Antiguidade, tornando-se, novamente, um luxo reservado aos 

romanos dotados de grandes condições econômicas (VELASCO, 1971 apud SILVA, 2010). 

As áreas verdes urbanas começaram a possuir uma configuração próxima daquela que 

conhecemos atualmente a partir da Revolução Industrial e da formação dos núcleos urbanos 

voltados para o suporte da indústria, de modo que a sua finalidade deixou de ser a 

ornamentação urbana, mas uma necessidade higiênica, de recreação e, inclusive, de 

recuperação do meio ambiente, em razão da degradação ambiental promovida pela 

Revolução Industrial (LE CORBUSIER, 1973 apud SILVA, 2010).  
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Nos dias atuais, é evidente que as áreas verdes urbanas possuem um relevante valor para o 

desenvolvimento social. Sua função, com a devida vênia, não se encerra apenas na 

necessidade higiênica de uma cidade ou de recreação, mas se volta a atender: a) as 

necessidades sociais da população; b) as finalidades ambientais e; c) as viabilidades de uso 

do solo. 

Pode-se dizer que as praças promovem o atendimento das necessidades sociais da 

população mediante a oferta de áreas voltadas ao lazer, porém, mais do que isso, de acordo 

com José Afonso da Silva (2010), as praças servem como espaços públicos para a 

promoção do bem estar físico (através de rotas e equipamentos de adestramento físico) e 

psicológico (através do efeito psicológico que as áreas verdes promovem na psique de parte 

da população). 

A finalidade ambiental se dá através da ampliação de áreas de permeabilização do solo, 

promovendo o escoamento pluvial da água para o lençol freático, da circulação do vento, do 

conforto térmico, através da dissipação de ilhas de calor, entre outros. E, por outro lado, as 

praças viabilizam o uso e ocupação do solo, pois conferem plasticidade ao meio ambiente 

urbano, promovendo um processo de inclusão do cidadão com a cidade. 

Ou seja, as áreas verdes urbanas não são elementos da estética urbana que se encerram 

em si mesmas - são um produto de um desenvolvimento urbano sustentável, posto que 

além de sua função ambiental propriamente dita, promovem a integração e bem estar físico 

e psicológico da população e viabilizam o desenvolvimento do espaço urbano.  

Contudo, as praças brasileiras dentro do contexto da maioria das cidades, sempre foram 

relegadas a um segundo plano dentro das prioridades urbanísticas das administrações 

municipais. Em primeiro lugar, as praças muitas vezes são alocações mal planejadas dentro 

do contexto de planejamento da cidade: não raro, há a constituição de praças, quando do 

parcelamento do solo urbano, em áreas remotas do empreendimento, relegando o seu 

acesso à uma parcela mínima da população ou muitas vezes (inclusive com a autorização 

da legislação de alguns municípios (LONDRINA, 1998) as praças são alocadas parcialmente 

em fundos de vale, de modo a inviabilizar o acesso e uso pleno da área, em razão das 

peculiaridades que as áreas de fundo de vale possuem, como topografia mais defeituosa e 

necessidade de manutenção e adensamento arbóreo para a proteção dos mananciais. 

Em segundo, o cotidiano mostra que as praças são consideradas por muitas prefeituras 

como elementos tão somente de plasticidade à cidade. Tal entendimento, claramente 

equivocado, em razão da abrangência de finalidades que as áreas verdes propiciam para as 

cidades, faz com que as prefeituras não constituam a edificação mínima necessária desse 

equipamento público ou, em alguns casos, quando já edificada pelo loteador, por exemplo, 
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tais áreas não sofram a manutenção necessária, se transformando, ao passar dos anos, em 

espaços degradados ambientalmente, propiciando um ambiente favorável à atração de 

práticas ilícitas. 

Sob tal contexto, as praças acabam se tornando vazios urbanos em muitas cidades, fazendo 

com que sejam consideradas por parte da população como um problema de vizinhança e 

não como um elemento social e ambiental relevante. Tal problema não remonta aos dias de 

hoje, como se observa do seguinte excerto da Carta de Atenas: 

Quando as cidades modernas possuem algumas superfícies livres e de uma extensão suficiente, tais áreas estão 

situadas ou na periferia ou no coração de uma zona residencial particularmente luxuosa. No primeiro caso, 

distantes dos locais de habitação popular, elas só servirão aos cidadão no domingo e não terão influência 

alguma sobre a vida cotidiana, que continuará a se desenrolar em condições deploráveis. (CIAM, 1933, p. 15) 

Nos dias de hoje, buscar uma solução ambientalmente sustentável e aprimorar o uso das 

praças no contexto de uso da cidade é o desafio que se impõe à maioria das médias 

cidades brasileiras. 

2.2. As praças e o aporte de outros equipamentos públicos e a busca por uma cidade 

sustentável 

A solução ambientalmente satisfatória para a preservação da finalidade das praças seria 

aquela em que as áreas verdes urbanas permanecessem intactas de qualquer outra ação 

das municipalidades, de modo que atendessem exclusivamente a finalidade de refúgio 

ambiental no contexto urbano. Contudo, as praças, assim como o restante de toda a cidade, 

encontram-se inseridas em uma amplitude maior, voltando-se ao atendimento de toda uma 

cidade que, de modo ou outro, é atingida quando há a mudança ou ineficácia de qualquer de 

seus equipamentos públicos. 

A formatação da praça, como equipamento público, não foge do dever de se submeter ao 

princípio de uma cidade sustentável. Embora o conceito de cidade sustentável seja uma 

terminologia relativamente nova no mundo jurídico e os primeiros instrumentos para a sua 

concretização datem do início dos anos 90, com a implantação do ICLEI - The International 

Council for Local Environmental Initiatives (SILVA, 2006), tem-se que a sua importância é 

primária para a concretização do espaço urbano como um local de desenvolvimento pleno 

da sociedade e do ser humano individualmente. 

Ao contrário do que possa parecer à uma primeira leitura, a ideia de cidade sustentável não 

se trata tão somente de promover uma política de valorização do meio ambiente natural no 

coração urbano (SILVA, 2006), mas se trata também de focalizar a relação homem e 

natureza como uma integração complexa e mais avançada do que o quadro clássico do 

direito ambiental. Emelianoff (1999 apud SILVA, 2006), conceitua que uma cidade 
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sustentável se materializa através de três etapas temporais. A primeira etapa se dá através 

da formação identidade coletiva da cidade, sua história, seu patrimônio e sua diversidade 

cultural. A segunda, mediante a oferta de melhor qualidade de vida, com a aproximação do 

comércio, serviços, natureza e lazer nos diversos pontos da cidade. E, por fim, a terceira 

etapa se constitui através da redução das desigualdades sociais e ecológicas no meio 

ambiente urbano, considerando os impactos do desenvolvimento urbanos em diferentes 

escalas. 

Como se observa, o processo de construção de uma cidade sustentável decorre de uma 

análise da complexa cadeia de relações que se forma no ambiente urbano e de um 

processo de longa formação da identidade cultural, estrutural e social da localidade. A 

cidade sustentável não pode ser compreendida através de estruturas como conceitos 

absolutos e imutáveis, mas deve ser pensada como algo mutante e com valores diferentes a 

cada momento, consequência do próprio ambiente urbano. 

É com base nisso que a questão do aporte dos equipamentos públicos e da desafetação de 

áreas de praça deve ser abordada. As praças como elementos urbanísticos são essenciais 

para a sadia vida humana. Por outro lado, a existência de escolas, creches, unidades de 

saúde e de assistência social, são essenciais para o desenvolvimento social do ser humano 

que habita a área urbana. De que forma então, é possível solucionar essa convergência de 

elementos sociais e espaciais tão importantes para um ambiente urbano, à luz de toda a 

problemática apresentada na introdução (carência de equipamentos públicos, falta de 

numerário das prefeituras e cooperação federativa), no qual apenas restam as áreas de 

praça para a edificação de tais equipamentos públicos?  

Sob o enfoque jurídico é patente o confronto de dois princípios que ganham tônus 

constitucional relevante: o direito a um meio ambiente equilibrado (art. 225, CRFB/1988) e 

direito à saúde, educação e assistência social (art. 6º, CRFB/1988). Nota-se, aqui, que há a 

instauração de um clássico confronto de princípios constitucionais. A resposta mais objetiva 

levaria à conclusão de que a solução a ser adotada seria aquela que levasse em conta a 

concordância prática. Como técnica de hermenêutica, a concordância prática é o 

mecanismo que visa aplicar determinada norma jurídica sobre um caso concreto, quando 

sob tal situação de descortinam a colisão de dois ou mais princípios previstos 

constitucionalmente, sem que seja possível a determinação de qual norma se aplica através 

das regras clássicas de averiguação de antinomias. Trata-se, portanto, de uma tentativa 

debalancear os valores conflitantes, de modo que todos eles sejam preservados pelo menos 

em alguma medida na solução adotada (MARMELSTEIN, 2009), de modo que um princípio 

ceda em favor do outro, mas na menor proporção possível. 
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Tal resposta, embora indique uma possível solução é na verdade apenas parte do trajeto 

necessário para uma alternativa eficaz e atenta aos conceitos de uma cidade efetivamente 

sustentável. Como já explicitado, o meio ambiente, no contexto de uma cidade sustentável, 

não é um fim em si mesmo, o que ultrapassa a clássica ideia de proteção do direito 

ambiental. As áreas de praça dentro do contexto da cidade planejada,  já foram inferidas 

pela Carta de Atenas com um propósito maior, como instrumento de serviço à comunidade 

que dela se utiliza, conforme se observa do seguinte trecho da Carta: 

As superfícies verdes, que se terá intimamente amalgamado aos volumes construídos e inseridos nos setores 

habitacionais, não tem por função única o de embelezamento da cidade. Elas deverão, antes de mais nada, ter 

um papel útil, e as instalações de caráter coletivo ocuparão seus gramados: creches, organizações pré ou pós-

escolares[...] (CIAM, 1993, p.17). 

É bem verdade que sob o conceito da Carta de Atenas, as áreas verdes possuem como 

finalidade a satisfação humana, olvidando-se, em parte, a finalidade ambiental em si 

embutida Contudo, a Carta de Atenas é elucidativa ao lembrar que as praças possuem 

também uma finalidade maior dentro de um ambiente urbano e que, de certo modo ela, no 

contexto da cidade, serve também ao cidadão no ambiente urbano habita. 

2.3. Uma Solução Através da Ponderação de Princípios 

A solução para a problemática aglutina uma solução jurídica, à qual necessita de um aporte 

técnico para que haja a sua concretização. Como dito, a resposta para o problema ora 

discutido se inicia com a ponderação de princípios através do princípio da concordância 

prática. Aplicando-se tal técnica de raciocínio constitucional, nota-se que nas áreas de praça 

que assim permitam (em razão de sua área) é possível a implantação de equipamentos 

públicos destinados à toda a coletividade, desde de que a área de praça a ser cedida para a 

instalação do equipamento público não prejudique a capacidade em si da praça existir, de 

forma que sob o mesmo espaço, o equipamento público a ser instalado (creche, escola, 

unidade de saúde, ou centro de assistência social, por exemplo) não desnature de maneira 

tal a área de praça a ponto de impedir a sua existência. 

Contudo, essa concordância prática, que acarreta numa coexistência harmônica entre os 

interesses sociais e ambientais discutidos na problemática, prescinde de uma análise 

conjuntural científica que foge ao campo do Direito. Tal análise, que é sucedâneo do 

pressuposto de possibilidade ou não de instalação do equipamento público sobre a área de 

praça, serve como instrumento para averiguar a viabilidade urbanística e a viabilidade 

ambiental da medida.  

O primeiro desses instrumentos a ser utilizado é o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). 

Instrumento previsto no art. 36 do Estatuto da Cidade o EIV, como sabido, é instrumento de 
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política pública urbana que serve para averiguar os impactos que determinado 

empreendimento urbanístico causará (MUKAI, 2008). Sua aplicação, ao contrário do que 

muitos pensam, também alcança aqueles empreendimentos promovidos pelo poder público 

(caput do art. 36) e dentro das averiguações que deve promover, o EIV deve contemplar o 

impacto nos equipamentos urbanos e comunitários e paisagem urbana e patrimônio natural 

que o empreendimento público causará (art. 36, inc. II e VII). 

O EIV, dessa maneira, tem por missão avaliar a viabilidade, sob o ponto de vista urbanístico, 

dos impactos que um possível equipamento público comunitário, a ser instalado em 

determinada área afetada originalmente como praça, causará para a população do 

município.  Assim, o EIV terá por missão averiguar, acima de tudo, a efetiva necessidade 

(ou não) de alocação do equipamento público no local que pretende a municipalidade, seus 

impactos no ambiente urbano e comunitário, de que forma tal equipamento público reduzirá  

a pressão pelo serviço público que se necessita e de que forma o equipamento poderá 

interagir com o meio ambiental que o circunda.  

Além do estudo do impacto urbanístico que determinado empreendimento público causará 

no seu entorno é necessária uma análise igualmente técnica dos impactos ambientais que a 

desafetação de área trará no meio ambiente urbano. Desta maneira, o Estudo de Impacto 

Ambiental/Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (EIA/RIMA) se mostra como instrumento 

eficaz de averiguação. Previsto no art. 225, §1º, inc. IV da CRFB/1988 e regulamentado pela 

resolução CONAMA 01/1986, o Estudo de Impacto Ambiental serve para averiguar o 

impacto que a conduta humana pode causar ao meio ambiente, à saúde, segurança e bem 

estar da população, bem como, da qualidade dos recursos ambientais (BRASIL, 1986). 

É certo que diante da transmutação parcial da área de praça para finalidade diversa daquela 

que foi projetada, o EIA/RIMA surge como um instrumento relevante para averiguar de que 

forma o impacto ambiental necessário para a consecução do equipamento público será 

efetivamente sentido pelo ambiente e pela comunidade através de tal mudança. E não só 

isso, pois o EIA/RIMA terá por missão averiguar, inclusive, se o local a que se propõe a 

modificação de finalidade é apto ou não, sob o ponto de vista ambiental, a receber o 

equipamento público que se propõe, de modo a se evitar, por exemplo, a alocação de uma 

unidade de saúde nas imediações de uma área com alagamentos. 

Contudo, sem dúvida alguma, o benefício maior para a população e para a própria área de 

praça remanescente são as medidas mitigadoras que poderão ser apostas como requisitos 

para a desafetação parcial da área. Como dito, a desafetação da área de praça – embora 

muitas vezes já degradada – trará certos impactos ao ambiente natural que ali existe. Na 

medida em que o EIA/RIMA constatar quais as dimensões que tais impactos causarão no 



 

9 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

meio ambiente natural, o próprio Relatório deverá indicar quais medidas mitigadoras (ou 

compensatórias) deverão ser adotadas para aperfeiçoar o meio ambiente atingido, podendo, 

inclusive, indicar alternativas que ampliem a capacidade ambiental e social da área de praça 

remanescente, como, por exemplo, um modelo de integração do equipamento público e da 

praça, nos casos de desafetação para fins educacionais, a ampliação do maciço arbóreo da 

área, de modo a compensar a erradicação das árvores anteriormente existentes e assim, 

promover uma melhor acomodação térmica, entre outras possibilidade, porém, mais do que 

isso, condicionar para a consecução da desafetação, a responsabilidade dos membros do 

poder Executivo que firmarem o termo de compromisso do EIA/RIMA. 

Dessa maneira, a conjunção do EIV e do EIA/RIMA alcançará um duplo objetivo social e 

ambiental importante: a área de praça como efetivamente integrada no ambiente urbano, 

através de sua melhoria como equipamento social e, assim, podendo ser melhor usufruída 

por toda a sociedade e dotada de mecanismos de efetivação de sua área, através de 

obrigações bem definidas a serem observadas pelos gestores públicos, sob pena das 

sanções. Assim, a área de praça atenderá tanto ao seu propósito ambiental, como ao seu 

propósito social insculpido na Carta de Atenas, de modo que também sirva à população que 

a ela circunda, conferindo um passo importante na construção de uma cidade sustentável. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No curso do presente artigo, pôde-se constatar que as áreas de praça possuem uma 

natureza importante para o meio ambiente urbano, através dos efeitos paisagísticos, de 

ocupação do solo e sociais de uma determinada comunidade. No contexto das cidades 

brasileiras contemporâneas, as quais em quase sua totalidade mal planejadas e com 

equipamentos públicos carentes somadas à carência de recursos financeiros para a 

desapropriação, muitas áreas afetadas originalmente como praça podem comportar a 

desafetação de sua área original e, assim, passar a abrigar em parte de seus espaços 

equipamentos públicos essenciais para o desenvolvimento social da cidade, como unidades 

escolares, unidades de saúde e de assistência social. 

Essa desafetação parcial encontra guarida no âmbito do direito constitucional, através da 

técnica constitucional da concordância prática a qual habilita o aporte de equipamentos 

públicos em tais áreas, desde que estejam aptas para isso. Assim, para conferir sob o ponto 

de vista técnico a aptidão de tais áreas para a alocação dos equipamentos públicos é 

essencial a realização dos Estudos de Impacto de Vizinhança e de Impacto Ambiental e 

seus consequentes relatórios, a fim de que seja possível mensurar os efeitos de tal medida 

no ambiente urbano e sobre a natureza em si. 
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Essa conduta, além de salvaguardar o interesse social, promove também uma salvaguarda 

ambiental, à medida em que o EIV e, em especial, o EIA/RIMA poderão condicionar, para a 

consecução do equipamento social, contrapartidas efetivas (mitigadoras e/ou 

compensatórias) na área remanescente de praça, de modo que esta seja aperfeiçoada, 

tanto ambientalmente, como socialmente, promovendo, assim, um aproveitamento efetivo 

da área de praça para toda a população e efetivando uma cidade sustentável no contexto 

tanto ambiental, quanto no dos equipamentos públicos. 
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