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Resumo: O planejamento urbano é essencial para obter o desenvolvimento saudável e 
sustentável de uma cidade e este sempre estará atrelado ao planejamento ambiental. 
Através de pesquisas é possível observar a atual realidade das cidades brasileira, 
verificando-se inúmeras situações de injustiça social, decorrentes da não aplicação dos 
direitos sociais constitucionais e da ausência de políticas públicas que visam proporcionar o 
bem-estar e a qualidade de vida. Assim, a presente pesquisa tem o intuito de demonstrar a 
importância do planejamento urbanístico, de modo que, somente na presença deste é que 
será possível garantir o ‘direito à cidade’ e a justiça ambiental.  

 Palavras-chave: ‘Direito à cidade’; Justiça ambiental; 
Planejamento urbano. 

Abstract: Urban planning is essential for the healthy and sustainable development of a city 
and this will always be linked to environmental planning. Through research in libraries, 
internet and analyzing the Brazilian reality, there are many situations of social injustice, 
arising from the non-application of constitutional social rights and the absence of public 
policies that aim to provide the well-being and quality of life. Thus, the present study aims to 
demonstrate the importance of urban planning, so that only the presence of this is that you 
can guarantee the 'right to the city' and environmental justice. 

 Key-words: ‘Right to the city'; Environmental justice; Urban 
planning. 

1. INTRODUÇÃO 

 

Não há como se falar em meio ambiente seguro e saudável sem antes discutir as 

desigualdades sociais que são enfrentadas em diversas regiões de uma mesma cidade, 

tratando-se essa situação como a injustiça social. 

Percebe-se que diante de tal situação, a classe marginalizada é a que sofre 

desigualmente os impactos negativos causados, pois a esta não é garantida à plenitude dos 

direitos sociais, e estagnados, a administração pública não desenvolve políticas capazes de 

proporcionar a aquela tais direitos constitucionais. 

Desta forma, o presente trabalho tratará da indispensabilidade do planejamento 

urbanístico para tutelar os direitos sociais dos indivíduos, a preservação do desenvolvimento 

sustentável do meio ambiente e a obtenção do „direito à cidade‟ e a justiça ambiental. 
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2. OBJETIVOS 
 

Os objetivos do estudo deste tema são: demonstrar que atualmente em nosso país, o 

„direito à cidade‟ e a justiça ambiental tratam-se de ideais utópicos, que não ultrapassam o 

plano abstrato; estabelecer que a elaboração do planejamento urbanístico é indispensável 

no âmbito do meio ambiente artificial; e definir que, o planejamento urbanístico deverá 

sempre estar atrelado a um planejamento ambiental, de modo que o „princípio do 

desenvolvimento sustentável‟ seja respeitado para elaborar tal planejamento, transgredindo, 

assim, o „direito à cidade‟ e a justiça ambiental para o plano real de nosso país. 

 

3. JUSTIFICATIVA 
 

A presente pesquisa foi realizada com o intuito de demonstrar que o planejamento 

urbano é essencial para a eficácia dos direitos sociais constitucionais em uma sociedade, 

sendo aquele sempre atrelado ao planejamento ambiental.  

O estudo de tal tema é de extrema relevância, pois o Brasil se depara com inúmeras 

situações de injustiça ambiental por falta de políticas públicas e planejamentos, situação 

esta que precisa ser revertida para a garantia da sustentabilidade ambiental. 

 

4. MÉTODO EMPREGADO  
 

Primeiramente foi realizada uma pesquisa bibliográfica a fim de estabelecer o que é 

o „direito à cidade‟, a justiça ambiental, e o planejamento urbano. Em um segundo momento, 

foi realizado um estudo a fim de verificar no dia-a-dia de nosso país como tais temas se 

relacionam e a precariedade ainda existente em nosso país na eficácia dos mesmos, e por 

fim, se estabeleceu diretrizes para que através do planejamento seja possível concretizar o 

„direito à cidade‟ e a justiça ambiental na sociedade brasileira. 

 

5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

5.1. O surgimento do ‘direito à cidade’ e sua inserção no Brasil 

Ao analisar ocontexto e o desenvolvimento social, econômico e politico nos últimos 

tempos, constata-se que o „direito à cidade‟ é de suma e extrema importância para, através 

de um planejamento, conciliar as necessidades humanas com os diversos seguimentos e 

setores de uma cidade. 

Antes de adentrar no conceito do „direito à cidade‟ no Brasil é preciso entender o que 

são os Direitos Humanos, bem como os movimentos internacionais que contribuiram para 

que tal direito fosse aplicado em nosso país. Assim, os Direitos Humanos são entendidos, 

segundo Joana da Silva Barros e Evanildo Barbosa da Silva como: 
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[...] um conjunto de princípios e diretrizes que buscam resguardar todas as pessoas 
de injustiças. Além disso tem o objetivo de lhes garantir o direito de usufruir da 
liberdade de expressão através de sua fala, de suas crenças e suas visões de 
mundo, a salvo de ameças e necessidades, materiais inclusive. Estes direitos estão 
estabelecidos num documentos redigido e aprovado pela Organizações da Nações 
Unidas, a ONU, em 1948, justamente em função do reconhecimento da violação de 
direitos experimentada na Segunda Guerra Mundial (BARROS; SILVA, 2012, p. 9). 

 

Desta forma, é notório que o „direito à cidade‟ surge nesse sentido, no âmbito de 

lutas e conquistas jurídicas por direitos humanos. Verifica-se que com a promulgação pela 

ONU da Declaração Universal dos Direitos Humanos, dois princípios foram estabelecidos 

em 1966, sendo eles, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto 

Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e posteriormente esses dois 

documentos foram reunidos, em 1993 na Convenção Mundial de Viena, para afirmar que os 

direitos humanos são indivisíveis e interdependentes (BARROS; SILVA, 2012, p. 9). 

A partir dessa ideia, verifica-se que os direitos humanos são aplícaveis à todos os 

indivíduos da sociedade, sem exceções, e para se efetivarem necessitam um do outro, não 

sendo possível dispor deles separadamente.  

No Brasil, os Direitos Humanos foram inseridos em 1992 no Sistema Internacional de 

Direitos Humanos, sendo que nesta epóca não havia a previsão específica de Direitos 

Humanos voltados para as questões urbanas, assim um grande grupo de pessoas fizeram 

diversas reinvindicações para garantir um conjunto de direitos que fossem voltados 

especifícamente à vida nas cidades, que ficaram consolidados atráves da Carta Mundial 

pelo Direito à Cidade, em 2005, e que teve por intuito reconhecer o „direito à cidade‟ no 

Sistema Internacional de Direitos Humanos (BARROS; SILVA, 2012). 

O „direito à cidade‟ é definido pela Carta Mundial pelo Direito à Cidade (2006, p. 2-3), 

como: 

Todas as pessoas devem ter o direito a uma cidade sem discriminação de 
gênero, idade, raça, condições de saúde, renda, nacionalidade, etnia, condição 
migratória, orientação política, religiosa ou sexual, assim como preservar a 

memória e a identidade cultural em conformidade com os princípios e normas 
estabelecidos nessa Carta. 2. O Direito a Cidade é definido como o usufruto 
eqüitativo 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 eqüitativas 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 
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pluralidade étnica, racial, sexual e cultural, e o respeito aos migrantes. O território 
das cidades e seu entorno rural também é espaço e lugar de exercício e 
cumprimento de direitos coletivos como forma de assegurar a distribuição e o 
desfrute eqüitativo, universal, justo, democrático e sustentável dos recursos, 
riquezas, serviços, bens e oportunidades que brindam as cidades. Por isso o Direito 
à Cidade inclui também o direito ao desenvolvimento, a um meio ambiente sadio, ao 
desfrute e preservação dos recursos naturais, à participação no planejamento e 
gestão urbanos e à herança histórica e cultural (grifos nossos). 

Desta forma, claro fica que o „direito à cidade‟ vai muito além de somente ter uma 

casa, e sim ele é efetivado quando o indivíduo tem acesso à sua cidade em plenitude, ou 

seja, quando ele tem acesso à moradia, à água, ao seneamento básico, ao transporte 

público, o que na realidade por muitas vezes não acontece devido as condições precárias 

em que se encontram as áreas urbanas, e também muitas vezes por falta do planejamento 

das diretrizes estabelecidas na Lei 10.257/01. 

No Brasil, ao analisarmos as cidades podemos verificar que muitas delas são 

compostas por grandes prédios, grandes centros comerciais, congestionamentos, ou seja, 

um lugar aglomerado onde habita milhares de brasileiros, mas por trás dessa ideia de 

cidade, existem muitas outras cidades e até mesmo regiões dessas grandes cidades em 

que não vivenciam essas realidades e ficam marcadas por falta de saneamento básico, falta 

de transporte, situações de poluição, falta de acesso a cultura e ao lazer... E como reagem 

os habitantes desses locais para que tais necessidades sejam supridas, já que a políticas 

públicas não são capazes de saná-las? Cada indivíduo de acordo com a sua situação 

financeira, sua classe social reagirá de uma forma perante a ausência das políticas públicas 

para a eficâcia de seu „direito à cidade‟. 

 É preciso, paralelamente, analisar os impactos ambientais causados em 

consequência à ausência de políticas públicas, pois o desenvolvimento da cidade esta 

inteiramente ligado ao meio-ambiente, pois aquela precisa de água, minérios, solo, plantas 

para se desenvolver, sendo preciso, também, observar até que ponto as diferentes ideias 

dos indivíduos para suprir o direito á cidade estão preocupados com a preservação do meio 

ambiente da cidade, estão preocupados em manter a justiça ambiental. Será que é possível 

que todos pensem da mesma maneira, buscando conciliar o desenvolvimento das cidades, 

meio ambiente e a vida em coletividade? Para que tal pergunta seja respondida, é 

necessário analisar o direito à cidade, conjuntamente, comà justiça ambiental e os 

instrumentos conferidos ao poder público para viabilizar a preservação do meio ambiente. 

5.2. O que é o meio ambiente? 

Antes de se iniciar a discussão sobre a busca pela justiça ambiental como forma de 

garantir aos indivíduos o pleno „direito à cidade‟, é preciso esclarecer o conceito de meio 

ambiente, que é definido aos olhos de José Afonso da Silva (2007, p. 20) como “a interação 
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do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento 

equilibrado da vida em todas as suas formas”.  

No mesmo sentido, Ricardo Luis Lorenzetti (2010, p. 26) afirma que, “meio 

ambiente é um macrobem, e como tal, é um sistema, o que significa que é mais que suas 

partes: é a interação de todas elas”. Trata-se do conjunto de elementos que 

interconectados, de modo que são observados diversos aspectos, ultrapassando o meio 

natural. 

Desta forma, é notório que o meio ambiente pode ser dividido, didáticamente, em 

quatroâmbitos, sendo eles, o meio ambiente natural, o meio ambiente artificial e o meio 

ambiente cultural e o meio ambiente do trabalho. Salienta-se que o meio ambiente deve ser 

entendido como um todo, pois com essa divisão visa-se tutelar a vida saudável em todas as 

esferas ambientais, sendo o meio ambiente artificial o que mais merece destaque quando 

trata-se de políticas de desenvolvimento urbano voltada para a eficácia do „direito à cidade‟. 

5.2.1. A busca pela qualidade de vida no meio ambiente artificial 

Segundo José Roberto Marques (2005, p. 52), o meio ambiente urbano ou artificial “é 

representado pelas cidades, entendidas como aglomerações humanas dotadas de 

edificações e infraestrutura consistente em áreas de lazer, serviços públicos, saneamento 

etc.” 

Diante de um meio ambiente urbano ou artificial, os individuos buscam conciliar os 

elementos sociais, econômicos e políticios a fim de obterem uma vida digna e sadia, e 

atingirem a boa qualidade de vida que tanto almejam. Tratando-se de boa qualidade de vida, 

pode-se dizer que esta é uma associação entre o bem-estar das pessoas e a dignidade da 

pessoa humana (SOUZA, 2010, p. 50). Nesse aspecto, dispõe Rui Carvalho Piva: 

A vida digna com qualidade representa, certamente, o fim maior a ser colimado pelo 
direito em benefício do ser humano, mas a proteção ambiental, sem a qual os outros 
interesses, é verdade, não terão onde sobreviver, não é a única proteção capaz de 
possibilitar a existência de um homem feliz e digno. A felicidade e a dignidade do ser 
humano também inserem-se no conceito de vida com qualidade, mas, por maior que 
seja a ubiquidade do Direito Ambiental, esta realização humana não advém 
exclusivamente do cumprimento irrestrito das prescrições das normas ambientais. 
Trata-se de uma realização que também depende de poder econômico próprio 
capaz de proporcionar ao ser humano o seu sustento, a sua educação e o seu lazer, 
por exemplo (PIVA, 2000, p. 111). 
 

Assim, cabe dizer que a qualidade de vida esta relacionada com a satisfação de 

diversos fatores sociais, dentre eles à educação, à saúde, o transporte, o equilibrio natural, o 

lazer, a moradia, dentro outros.  

Vale ressaltar, que de acordo com Demétrius Coelho Souza (2010, p. 50 ) “a 

qualidade de vida proporciona um mínimo pretendido e estabelecido pelo legislador, 

residindo aí sua estreita ligação com o princípio da dignidade da pessoa humana, pois 
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aquela não existe sem esta”. Ademais, devido a grande importancia de tal assunto, verifica-

se que este ganhou amparo na Constituição Federal em seu artigo 225, “caput”, ao dispor 

que “ Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial a sadia qualidade de vida (grifos nossos) [...]”. 

 O artigo citado ao dispor sobre o direito ambiental insere o meio ambiente urbano no 

mesmo, ficando claro assim, que as questões do meio ambiente, qualidade de vida, bem-

estar, dignidade da pessoa humana e valores fundamentais estão totalmente associados, 

não sendo possível falar em qualidade de vida sem levar em consideração a qualidade do 

meio ambiente, e só assim, preservando todos os fatores que proporcionam a qualidade de 

vida que será possível ao indivíduo preservar a sua dignidade humana (DERANI, 2008, p. 

60). 

Outro fator que deve ser observado para que o indivíduo tenha a dignidade humana 

e possa atingir uma boa qualidade de vida, são os direitos sociais, previsto no artigo 6º da 

Constituição Federal, sendo eles o direito “a educação, a saúde, a alimentação, ao trabalho, 

a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, 

a assistência aos desamparados”. Esses são direitos mínimos que devem ser assegurados 

à sociedade, para lhe proporcionar uma boa qualidade de vida. 

Se tratando das cidades, que incorporam o meio ambiente urbano ou artificial, a 

busca da qualidade de vida sempre é associada com a função social das cidades, assim 

dispõe José Afonso da Silva (2006, p. 31) que diz que “o urbanismo objetiva a organização 

dos espaços habitáveis visando a realização da qualidade de vida humana”. Assim, o 

urbanismo visa organizar as cidades através de um planejamento em que os direitos sociais 

dos indivíduos de todas as classes possam ser amparados e garantidos, e 

consequentemente, a dignidade da pessoa humana seja preservada.  

Desta forma, observa-se que o conceito de qualidade de vida estará sempre atrelado 

ao conceito de bem-estar da pessoa, à dignidade humana, aos direitos sociais previsto no 

artigo 6º da CF e a todos os atributos que possam proporcionar uma boa qualidade de 

vidano meio ambiente artificial, de modo a buscar à justiça ambiental para todas as classes 

sociais e bairros de uma cidade.  

5.3. O que é justiça ambiental 

Justiça ambiental é um conjunto de princípios que tem por objetivo garantir que 

nenhum grupo de pessoas, de uma determinada classe, raça, etnia, suporte 

desproporcionalmente as consequências ambientais negativas provocadas pela operações 

econômicas, politícas, ou também, pela ausência dessas operações. Para melhor entender 
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o conceito de justiça ambiental, é preciso dispor sobre a injustiça ambiental, que conforme 

Joana da Silva Barros e Evanildo Barbosa da Silva, trata-se de: 

O termo injustiça ambiental surge para designar a distribuição/imposição desigual 
dos riscos ambientais as populações pobres e/ou desprotegidas. Assim, a ideia de 
justiça ambiental se constrói em contraposição a situações de injustiça ambiental 
vividas pelas populações em seus territórios. O conceito afasta-se de uma visão de 
justiça como direito individual e privilegia os sujeitos coletivos (BARROS; SILVA, 
2012, p. 9). 
 

No mesmo contexto, Robert Bullard definiu a justiça ambiental, como: 

a busca do tratamento justo e do envolvimento significativo de todas as pessoas, 
independentemente de sua raça, cor, origem ou renda no que diz respeito à 
elaboração, desenvolvimento, implementação e reforço de políticas, leis e 
regulações ambientais. Por tratamento justo entenda-se que nenhum grupo de 
pessoas, incluindo-se aí grupos étnicos, raciais ou de classe, deva suportar uma 
parcela desproporcional das conseqüências ambientais negativas resultantes de 
operações industriais, comerciais e municipais, da execução de políticas e 
programas federais, estaduais, locais ou tribais, bem como das conseqüências 
resultantes da ausência ou omissão destas políticas (BULLARD, 1990, p. 66). 
 

Assim, claro fica que a justiça ambiental é construída com o intuito de evitar que as 

maiores consequências dos danos ambientais fiquem concentradas a grupos sociais de 

trabalhadores, a população de baixa renda, a grupos raciais discriminados e as populações 

marginalizadas. 

5.3.1. A situação da justiça ambiental no Brasil 

O Brasil é um país de grandes desigualdades sociais e injustiças, e isso se estende 

também ao âmbito dos indivíduos que sofrem os negativos impactos ambientais, pois é 

possível verificar que esses impactos se concentram em regiões de extrema pobreza.  

É possível constatar, de acordo com Selene Herculano, que: 

O país é extremamente injusto em termos de distribuição de renda e acesso aos 
recursos naturais, e sua elite governante tem sido especialmente egoísta e 
insensível, defendendo de todas as formas os seus interesses e lucros, até lançando 
mão, em muitos casos, da ilegalidade e da violência. O sentido de cidadania e de 
direitos ainda encontra um espaço relativamente pequeno na nossa sociedade, 
apesar da luta de tantos movimentos e pessoas em favor de um país mais justo e 
decente. Tudo isso se reflete no campo ambiental. O desprezo pelo espaço comum 
e pelo meio ambiente se confunde com o desprezo pelas pessoas e comunidades. 
Os vazamentos e acidentes na indústria petrolífera e química, a morte de rios, lagos 
e baías, as doenças e mortes causadas pelo uso de agrotóxicos e outros poluentes, 
a expulsão das comunidades tradicionais pela destruição dos seus locais de vida e 
trabalho, tudo isso, e muito mais, configura uma situação constante de injustiça 
socioambiental no Brasil, que vai além da problemática de localização de depósitos 
de rejeitos químicos e de incineradores da experiência norte-americana 
(HERCULANO 2008, p. 5). 
 

Assim, notório é que as consequências ambientais negativas são suportadas 

desproporcionalmente pelos individuos de nossa sociedade, ficando os governantes inertes 

perante essa situação.  
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Diante de toda inércia governamental, a injustiça ambiental vem se alastrando de 

forma que não mais, somente, os trabalhadores industriais e os moradores ao redor das 

fábricas pagam com suas vidas e saúdes o custo da degradação e dos danos ambientais, 

mas estes danos já se estendem aos moradores dos subúrbios e periferias urbanas onde o 

lixo químico fica espalhado e não existe o saneamento básico; aos lavradores no campo que 

acabam por consumir agrotóxicos, dentro outras classes que são totalmente atingidas 

(HERCULANO, 2008, p. 6).  

Buscando reverter tal situação e a predominância da justiça ambiental, o 

ambientalismo brasileiro atráves de associação com movimentos sindiciais, populares e 

sociais visam solidarizar-se com as populações pobres e marginalizadas, para que possam 

obter uma vida digna em um ambiente saudável, e incorporarem a justiça ambiental nessas 

realidades (HERCULANO, 2008, p. 6). 

Sendo assim, constata-se que o movimento ambientalista brasileiro visa obter o bem 

comum, e a sustentabilidade do meio ambiente quando se depara com uma situação de 

injustiça ambiental, pois pretende preencher a lacuna deixada pelos governantes quando 

estes se mantêm inertes diante de tais situações, e não elaboram planejamentos e politícas 

públicas capazes de eliminar essas desigualdades negativas dos impactos ambientais e a 

injustiça ambiental nas massas marginalizadas e de baixa renda.  

5.4. Planejamento: medida indispensável ao desenvolvimento e formação de cidades 
sustentáveis 

O planejamento do desenvolvimento das cidades é tratado no artigo 2º, inciso IV da 

Lei nº. 10.257/01, e é definido segundo José dos Santos Carvalho Filho, como: 

[...] o processo prévio de análise urbanística pelo qual o Poder Público formula os 
projetos para implementar uma política de transformação das cidades com a 
finalidade de alcançar o desenvolvimento urbano e a melhoria das condições de 
qualquer tipo de ocupação dos espaços urbanos. Não se trata do planejamento 
tomado como processo de natureza meramente técnica, mas sim do planejamento 
jurídico, aquele que já consta do direito positivo e espelha uma obrigação de fazer 
para as autoridades públicas, e não apenas uma ação dependente de sua boa 
vontade (CARVALHO FILHO, 2009, p. 25-26). 

Claro fica, que o planejamento trata-se de uma obrigação indispensável por parte da 

autoridade pública, que tem por objetivo firmar políticas públicas que visam proporcionar um 

melhor desenvolvimento urbano, bem como, melhorar as condições de seus espaços 

fisícos. 

A ideia do planejamento urbanístico é a transformação da cidade, pois esta é um 

conjunto de relações sociais, as quais o Poder Público só conseguirá intervir por meio do 

planejamento, a fim de que possa atingir um real desenvolvimento urbanístico (CARVALHO 

FILHO, 2009, p. 26) preservar os direitos sociais da população, bem como, manter a 

sustentabilidade urbana. 
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O Estatudo da Cidade define em seu artigo 2º, inciso IV, que o planejamento deve 

ser voltado para três finalidades, sendo elas: a) o desenvolvimento da cidade, que tem por 

intuito realizar o planejamento urbano, de tal modo que transforme as funções sociais da 

cidade, atenuando ou eliminando os fatores negativos presentes na mesma, e buscando 

sempre a evolução dos centros urbanos no âmbito político, econômico e social; b) a 

distribuição espacial da população, que tem por objetivo organizar os espaços urbanos 

habitáveis, proporcionando o máximo de bem-estar ao indíviduos na esfera de seus direitos 

sociais; e por fim c) as atividades econômicas do Município e do território sob sua área de 

influência, organizando o zoneamento e a infra-estrutura da cidade, como o saneamento, o 

transportes urbanos, a iluminação, de modo que proporcione suporte para o 

desenvolvimento da atividade econômica. 

O planejamento urbano tem por finalidade a prevenção do centro urbano contra as 

atividades que são contrárias à ordem urbanística, e a repressão das distorções causadas 

pelo desordenamento urbano, ambas, levam sempre em consideração que a 

desorganização urbana, muitas vezes, pode levar a graves e irreversíveis prejuízos ao meio 

ambiente, afastando a sustentabilidade ambiental (CARVALHO FILHO, 2009, p. 27-28).  

Ao analisar o artigo 225 da Constituição Federal, que dispõe “Todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado [...] impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”, 

constata-se que é através do planejamento urbanístico que se desenvolve políticas públicas 

com o fim de manter um meio ambiente equilibrado e atingir a sua sustentabilidade, que é 

exatamente a ideia tratada no artigo, de que o meio ambiente deve ser utilizado e explorado, 

mas de modo que não comprometa a sua integridade e que seja preservado para as 

presentes e futuras gerações. 

Ademais, a sustentabilidade da cidade também tem o intuito de harmonizar o 

desenvolvimento da cidade com o bem-estar dos habitantes, de tal forma, que esse bem-

estar seja coletivo, não podendo beneficiar apenas pequenos grupos, e sim a cidade em 

geral, se materializando atráves do direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento 

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

esses direitos são materializados em decorrência de um adequado planejamento urbano 

(CARVALHO FILHO, 2009, p. 36). 

Cabe ressaltar, ainda segundo Carvalho Filho, que: 

Todos os direitos relacionados ao desenvolvimento urbano, bem como o processo 
de formação de cidade sustentável, devem ter em vista não somente a geração 
presente, como, e principalmente, as gerações futuras (CARVALHO FILHO, 

2009, p. 36), (grifos nossos). 
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Assim, constata-se que a importância do planejamento não fica restrita somente na 

esfera de que deve proporcionar a evolução urbana nos setores sociais, políticos e 

econômicos, mas sim, visar adaptar todas as atividades urbanas, as políticas públicas, para 

a preservaçãodo meio ambiente para as demais gerações. Sendo assim, „o direito a cidades 

sustentáveis‟, previsto no artigo 2º, inciso I da Lei 10.257/01, é requisito que deve ser levado 

em consideração na elaboração de um bom planejamento urbano, pois somente atráves 

deste é que a sustentabilidade se concretizará . 

5.5. Impactos causados ao ‘direito à cidade’ e a justiça ambiental decorrente à falta de 
planejamento urbano no Brasil 

Muitas vezes é possível observar em nossa sociedade que os planejamentos 

urbanos são realizados, atendendo todas as exigências legais e o interesse econômico-

político, visando a sustentabilidade ambiental, mas mesmo assim não são colocados em 

prática em nossa socieade.  

Diante da precáriedade da aplicação do planejamento urbano, constata-se que 

grande parte da população sofre desproporcionamente os efeitos da ausência dessa política 

pública, pois existe uma concentração de poder e renda a uma pequena elite, enquanto que 

grande parcela da população permanece excluída dos meios de produção e distribuição do 

capital, entregues à marginalização nas favelas, invasões e ocupações da cidade dita ilegal 

(WERLE, 2007, p. 9). 

Claro fica, que a ausência do planejamento urbano favorecem situações de injustiça 

social em nossa sociedade, concentrando o déficit de saneamento, educação, transporte 

público, sáude, moradia à regiões de extrema pobreza, e fazendo com que as 

consequências ambientais negativas sejam suportadas desproporcionalmente pelos 

indivíduos de nossa sociedade.  

Mediante tal fato, notório é que a justiça ambiental ainda continua sendo utópica em 

nosso país, e consequentemente o „direito à cidade‟ também, pois estes se concretizam 

quando os indivíduos tem o acesso pleno à moradia, à água, ao saneamento básico, ao 

transporte público, o que não ocorre em nossa sociedade, pois esta longe de proporcionar 

esses fatores à todas as classes sociais, etnias, raças, devido a falta de planejamento 

urbano e a inércia dos governantes em busca de revertar tal situação. 

Verifica-se, assim, que o planejamento urbano é de extrema importância para que o 

„direito à cidade‟ e a justiça ambiental sejam obtidas em nossa sociedade, sendo que na 

precáriedade daquele, esses direitos não são atingidos em sua plenitude, proporcionando 

inúmeros problemas sociais às classes menos favorecidades, ficando claro que é preciso 

criar políticas públicas comprometidas ao planejamento urbano de forma a eliminar ao 
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máximo as desigualdades dos impactos ambientais enfrentadas pelas classes e buscar a 

concretização dos direitos sociais previsto na Constituição Federal. 

6. RESULTADOS OBTIDOS 
 

Desta forma constata-se que, nos dias de hoje, o planejamento urbano esta 

totalmente atrelado ao planejamento ambiental, e segundo José Roberto Marques (2005, p. 

95) “as cidades não podem ser analisadas separadamente, como se fosse um aspecto 

independente do meio ambiente. Ao contrário, dependem dos demais aspectos e com eles 

se entrelaçam harmoniosamente”. 

Assim claro fica que para a elaboração do planejamento urbano o ‘princípio do 

desenvolvimento sustentável’ deve ser levado em consideração, de modo que os modelos e 

estratégias como: o Plano de Gestão Ambiental (PGA), a proteção dos recursos naturais, as 

ações antrópicas e suas interferências no ambiente natural, a idéia de ecologia e paisagem 

urbana, o licenciamento ambiental, a adoção de critérios para a utilização de fontes 

renováveis de energia e dos recursos naturais, associados ao Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), sejam todas levadas em consideração, 

visando satisfazer as necessidades da população atual, mas sem comprometer a satisfação 

das necessidades das gerações futuras (WERLE, 2007, p. 4).  

Sendo assim, é possível observa, e segundo Marcus Alexsander Dexheimer ( 2004, 

p. 433) o “planejamento urbano incorpora um dos grandes dilemas da humanidade: 

compatibilizar desenvolvimento econômico, justiça social e preservação ambiental”, 

principalmente no âmbito do meio ambiente urbano. O planejamento deverá se manter fiel 

aos princípios da Carta Magna de 1988, e ser desenvolvido nas cidades pelos 

administradores públicos, sob pena de ser inviabilizada a vida na cidade, o que seria 

prejudicial à toda população. 

Conclui-se que o direito à cidade, o bem-estar, a qualidade de vida, o meio ambiente 

e o planejamento encontram-se totalmente associados, sob pena de que a dissociação de 

um desses elementos causará impactos significativos e negativos ao „direito à cidade‟ e a 

justiça ambiental. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Após realizar o estudo sobre o tema em questão, verifica-se que não da para se falar 

em um meio ambiente artificial ou urbano seguro, saúdavel e sustentável sem antes tratar 

do planejamento urbanístico, pois é através deste que se tutela os direitos sociais dos 

indivíduos, de modo à proporcionar o bem-estar e a qualidade de vida de forma equilibrada 
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e coletiva, eliminando as desigualdades dos impactos ambientais negativos na sociedade, 

buscando assim, a plenitude do „direito à cidade‟ e a justiça ambiental. 
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