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A IMPORTÂNCIA DAS ÁREAS VERDES URBANAS 

 

Marcos Aurélio Gomes Antunes 

 

 

RESUMO: A sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável é um plano político e social que 

conduz para o ordenamento ecológico e descentralização da produção dentro do território, buscando 

assim diversificar o desenvolvimento das atividades humanas de cunho econômico. A maior 

expressão do impacto do homem sobre o meio ambiente é a criação das cidades e seu crescimento, 

dessa forma com o passar do tempo foram surgindo formas de se pensar as cidades de maneira 

sustentável buscando minimizar os impactos. As áreas verdes, são espaços, em meio ao arcabouço 

urbano, que desempenham um importante papel tanto por suas funções ecológicas tanto por oferecer 

à população opções de lazer e saúde, apresentando várias características que contribuem para 

aumentar a qualidade ambiental urbana. Mediante a infinidade de conceitos e atentando-se para a 

sua importância no meio urbano com relação ao desenvolvimento sustentável esse trabalho objetivou 

compreender a importância das áreas verdes urbanas, seu histórico e vantagens.  

  
Palavras-chave: Cidades, meio ambiente, gestão pública, sustentabilidade, 

parques. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 As grandes modificações ocorridas no meio ambiente nos últimos anos têm 

provocado mudanças em diversas áreas da sociedade, e instigado o surgimento de 

diversos conceitos utilizados na tentativa de diminuir os impactos ambientais 

ocasionados pelas atividades humanas. Desde meados da década de 70 várias 

Conferências, Fóruns e Agendas vêm discutindo essas questões acerca da proteção 

ambiental frente as ações humanas e tentado estabelecer o desenvolvimento 

sustentável como opção viável e equilibrada de mitigação dos problemas 

ambientais. A sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável é um plano político e 

social que conduz para o ordenamento ecológico e descentralização da produção 

dentro do território, buscando assim diversificar o desenvolvimento das atividades 

humanas de cunho econômico e seu próprio modo de viver (LEFF, 2001 apud 

REZENDE, 2004). 

 Para Andrade (2001) a maior expressão do impacto do homem sobre o meio 

ambiente é a criação das cidades e seu crescimento, dessa forma com o passar do 

tempo foram surgindo formas de se pensar as cidades de maneira sustentável 

buscando minimizar os impactos. Uma dessas formas é a implementação de 

espaços com áreas verdes em meio aos conturbados urbanos. As áreas verdes são 

espaços, em meio ao arcabouço urbano, que desempenham um importante papel 

tanto por suas funções ecológicas tanto por oferecer à população opções de lazer, 

essas áreas apresentam várias características que contribuem para aumentar a 

qualidade ambiental urbana (MONTEIRO, 2009). 

  Lima et al. (1994) consideram que área verde é um tipo de espaço aberto, 

com espécies arbóreas preponderantes dos quais se podem citar: os jardins 

públicos, praças e parques urbanos, estes devem ter como função principal o lazer. 

De acordo com o MMA (2017) as áreas verdes urbanas são áreas intra-urbanas que 

exibem cobertura vegetal em quantidade que representa maior equilíbrio e qualidade 

ambiental para a cidade. Pode-se observar essas áreas nas áreas de preservação 

permanente, nas praças, nas unidades de conservação urbanas, nos canteiros 

centrais, nos jardins institucionais, entre outros. Já Cavalheiro et al. (1999), têm o 

seguinte entendimento: 
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As áreas verdes são um tipo especial de espaço livre 

onde o elemento fundamental de composição é a 

vegetação. Elas devem satisfazer três objetivos 

principais: ecológico-ambiental, estético e de lazer. 

Vegetação e solo permeável (sem laje) devem ocupar, 

pelo menos, 70% da área; devem servir à população, 

propiciando um uso e condições para recreação. 

 

 Ainda acerca do assunto, Llardent (1982) e Andrade (2001) afirmam que em 

geral, para identificar uma área e a mesma ser considerada área verde ela deve ser 

constituída predominantemente de vegetação e solo permeável em mais de 70% do 

espaço, ademais deve cumprir uma função ecológica, estética e de lazer.  

Instituir essas áreas nas cidades tem atualmente apoio na legislação 

ambiental, mesmo que não estando expresso em norma própria. De acordo com o 

Art. 8º, § 1º, da Resolução CONAMA Nº 369/2006, considera-se área verde de 

domínio público “o espaço de domínio público que desempenhe função ecológica, 

paisagística e recreativa, propiciando a melhoria da qualidade estética, funcional e 

ambiental da cidade, sendo dotado de vegetação e espaços livres de 

impermeabilização”. Criar essas áreas verdes abertas ao público, manter espaços 

verdes no centro da cidade, preservar áreas verdes entre habitações são funções da 

gestão municipal para o qual a competência de proteção ambiental é reconhecida 

desde a Constituição Federal de 1988. O texto concede-lhes a competência para o 

estabelecimento do plano diretor e política de desenvolvimento urbano, com 

observância das demais legislações (estadual e federal) (ABREU & OLIVEIRA, 

2006). A Lei nº12651/2012, ou o chamado novo Código Florestal Brasileiro, é uma 

dessas leis a ser observada, ela procura formalizar a proteção das áreas de Reserva 

Legal (RL) quando o imóvel está inserido em zona urbana (SOUTO, 2010). Dessa 

forma, ao atentar-se ao artigo 25 do Código lê-se “fica instituído que o poder público 

municipal contará com quatro instrumentos para estabelecimento dessas áreas”, um 

dos instrumentos citados é a transformação das RL em áreas verdes nas expansões 

urbanas (inciso II). Isso está inserido na seção (III) sobre o Regime de proteção das 

Áreas Verdes Urbanas. 

 Mediante uma infinidade de conceitos e atentando-se para a sua importância 

no meio urbano com relação ao desenvolvimento sustentável das cidades esse 
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trabalho objetivou compreender a importância das áreas verdes urbanas, seu 

histórico e vantagens.  

 

2 METODOLOGIA 

 

 Para a realização desse estudo utilizou-se a revisão bibliográfica com base 

em análise de artigos e livros. A revisão bibliográfica é uma ferramenta importante 

para a investigação, ela propicia ao pesquisador tomar conhecimento do que 

ocorreu ou está ocorrendo no campo estudado (MOREIRA, 2004).  

De acordo com Mascarenhas (2012) esse investigar decorre da leitura e 

análise de artigos, livros, enciclopédias e dicionários, a partir de então se tem a 

comprovação da relevância do tema escolhido. O autor ainda lembra que estudos 

bibliográficos oferecem uma enorme quantidade de informações, o que se torna uma 

vantagem para aqueles que conduzem tais estudos. 

A pesquisa bibliográfica foi realizada em plataformas digitais e utilizou-se os 

termos “áreas verdes” e “áreas verdes urbanas” na busca por trabalhos relacionados 

ao tema. A análise dos textos propiciou compreender as principais características e 

peculiaridades das áreas verdes urbanas, sua importância e funções dentro das 

cidades. 

 

3 AS ÁREAS VERDES URBANAS: SUA HISTÓRIA E IMPORTÂNCIA 

 

 No decorrer dos anos as funções e conceitos dos espaços livres dentro das 

cidades se modificaram, bem como, a algum tempo vem também se alterando o 

conceito de natureza (MACEDO, 1999). A paisagem da cidade, uma paisagem 

urbana, é construída como um produto por meio desses espaços, pois advém de um 

processo social de gestão e ocupação de determinada região (MAYMONE, 2009). 

 A utilização de áreas verdes urbanas reflete a forma de vida daqueles que as 

criaram. A priori o objetivo das mesmas era aprazer à vista e o olfato de quem nela 

permanecia, a partir do século XIX é que foi lhe dada uma utilidade principalmente 

nas áreas muito povoadas (LOBODA & DE ANGELIS, 2005). Historicamente essas 

áreas foram criadas a partir do cuidar dos jardins no Egito e dos cultos religiosos na 

China. O surgimento dos parques propriamente ditos se deu originalmente nos 
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países europeus e já no século XVI chegaram à América (SEGAWA, 1996). Toledo 

& Santos (2012) analisam que no Brasil o interesse por áreas verdes se deu por 

influência europeia com o objetivo de conservar áreas e tornar possível e agradável 

os passeios públicos da coroa portuguesa pelos jardins. 

 O interesse político pela formação de parques públicos surgiu já no final do 

século XX (MACEDO & SAKATA, 2002), nos dias atuais observa-se em muitos 

casos a privatização dessas áreas, que por vezes estão disponíveis apenas para 

uma parcela da sociedade transformando-se em uma espécie de artigo de luxo para 

os moradores de determinada região (TOLEDO & SANTOS, 2012). 

 Na atualidade as diversas funções das áreas verdes urbanas como higiênica, 

paisagística, de recreação, plástica, de valorização econômica do entorno da área, 

de qualidade de vida do local e em prol da defesa do meio ambiente, vão muito além 

de apenas se destinar a ornamentação urbana. Dessa forma essas áreas apontam 

uma política de proteção das florestas a serviço da natureza e da urbanização 

(ABREU & OLIVEIRA, 2006). Sakamoto et. al. (2006) afirmam que os parques 

municipais colaboram com a conservação do microclima, auxiliam no equilíbrio do 

solo e do equilíbrio hídrico além de diminuir a poluição da atmosfera. Ademais, 

nesses espaços é possível a promoção de esporte, lazer, saúde, cultura e 

educação. 

 Loboda & De Angelis (2005) atentam para o quanto as áreas verdes públicas 

são essenciais para a boa qualidade da vida urbana, esses espaços podem 

influenciar na saúde mental e física da comunidade, pois embora inseridos no 

ambiente urbano possuem condições ecológicas que propiciam uma aproximação 

com a natureza preservada. 

 Outros autores (LIMA et. al., 1994; CAVALHEIRO et. al., 1999) enfatizam 

benefícios advindos das áreas verdes urbanas como: aumento do conforto 

ambiental, proteção das nascentes e dos mananciais, abrigo à fauna e flora, 

estabilização de superfícies pela vegetação, controle da poluição do ar e acústica, 

equilíbrio do índice de umidade no ar, valorização ornamental e visual do ambiente, 

organização e composição de espaços no desenvolvimento das atividades 

humanas, diversificação da paisagem, recreação, etc. 

 Golçalves et. al. (2008), porém, advertem que a falta de planejamento aliada à 

especulação imobiliária coopera demasiadamente para a insuficiência de áreas 

verdes nas cidades, ou sua formação apenas em áreas consideradas nobres, esse 
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fato acaba reduzindo a qualidade de vida da parcela mais carente da comunidade. 

Gomes & Martin (2017) relatam acerca dos problemas que incidem sobre as áreas 

verdes urbanas como sua distribuição espacial, quantidade, qualidade e 

degradação. Essas condições influenciam diretamente na diminuição da sua 

finalidade e sucessivamente em perca das suas funções. O que corrobora o trabalho 

de Gomes (2014) onde ele analisa que há muitas vezes uma privatização das áreas 

verdes públicas, pois estas são implantadas em bairros de elite, assim não 

constituem espaços para preservação da fauna e flora, ou de qualidade de vida para 

a maioria da população. 

 Dessa maneira observa-se que apenas se a administração pública instituir 

uma política de gestão de áreas verdes onde assegure a gestão dessas áreas por 

um serviço municipal especializado, conheça esse patrimônio quali e 

quantitativamente, padronize conceitos acerca dessas áreas, estabeleça programas 

para conscientização pública da importância de se preservar os organismos 

presentes nessas áreas, desenvolva e aplique métodos que possibilite a justa 

administração desses locais com o objetivo de cumprir suas funções, somente na 

observância dessas ações é que será possível concluir que as áreas verdes tem 

cumprido seu papel e tornado as cidades mais sustentáveis (DEL BOSQUE, 2001). 

 Segundo Del Bosque (2001) instituir uma política de gestão de áreas verdes 

reproduz um cuidado com a qualidade ambiental urbana buscando utilizar de forma 

extenuante as vantagens sociais, econômicas e ecológicas que a vegetação 

integrada ao meio urbano pode propiciar.  

 

4 CONCLUSÃO 

 

  Com o passar do tempo tanto o meio ambiente foi modificado quanto as 

ideias e conceitos acerca dele quanto a maneira como nós nos relacionamos com 

ele. Dessa forma, observou-se, nos últimos anos, uma busca da sociedade em se 

desenvolver minimizando os impactos sobre ambiente em que vive. Sendo as 

cidades locais de visíveis perturbações ambientais, as áreas verdes urbanas 

aparecem como formas de minimizar esse impacto. 

 Há várias definições para o termo, mas, em geral, pode se dizer que as áreas 

verdes urbanas são espaços em meio às cidades formados por extensa cobertura 
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vegetal, solo permeável, refúgio para animais, capaz de propiciar momentos de lazer 

e recreação à população.  

 Desde a Constituição Federal de 1988 há uma preocupação e cuidado com 

essas áreas, ficando a cargo do poder municipal implementar e gerir esses espaços, 

respeitando normas próprias além de outras legislações estaduais e federais.  

 Observa-se a importância dessas áreas quanto à preservação de fauna e 

flora, proteção de corpos hídricos, potencial aumento da qualidade de vida e saúde 

para a comunidade, valorização econômica da região onde essas áreas estão 

inseridas, diversificação da paisagem entre outros benefícios. Assim sendo conclui-

se que as áreas verdes urbanas desempenham um papel ecológico, social, 

econômico, cultural e de saúde. 

 Por fim, é necessário que a administração pública municipal estabeleça 

políticas de gestão dessas áreas, para que seu intuito inicial de criação não seja 

descaracterizado e se consiga oferecer um espaço à sociedade que cumpra seus 

diversos e importantes papéis na busca de refúgios sustentáveis dentro dos 

aglomerados de concreto das cidades. 
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