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RESUMO 

Abordando a história dos green belts desde sua concepção como controle de expansão urbana até sua 
ligação com os atuais conceitos de sustentabilidade, este trabalho investiga as primeiras aplicações dos 
cinturões verdes, que teve início prático na Austrália no século XIX, passando pelo trabalho de Howard, que 
popularizou o conceito e o aplicou nas cidades-jardim inglesas no início do século subsequente, e faz ainda 
uma breve análise das aplicações mais recentes de green belts. Busca-se compreender como foram aplicados 
os cinturões da Grande Londres, Ottawa, Toronto, São Paulo, Seoul e Tóquio; aborda questões sobre sua 
implantação, seus pontos fortes e fracos e suas funções. Por fim, faz-se uma avaliação de como os green 
belts podem se relacionar com o conceito de sustentabilidade e de urbanismo sustentável, item essencial na 
discussão sobre alternativas de planejamento urbano. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cidades-jardim, Green Belt, expansão urbana, urbanismo sustentável. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Conhecidos por sua utilização nas cidades-jardim inglesas, os Green belts ganharam 
notoriedade como ferramentas de controle da expansão das cidades a partir do início do 
século XX. Os cinturões verdes – Green belts – são áreas verdes agricultáveis permanentes 
situadas nas margens das áreas urbanizadas, com a função de conter o crescimento 
urbano, promovendo uma urbanização mais consciente, evitando o crescimento horizontal 
das cidades e estabelecendo uma conexão entre campo e cidade (CALABI, 2015). Além de 
almejarem controlar a expansão das cidades, os Green belts proporcionam a manutenção 
de áreas agrícolas, funcionando como áreas de recreação, ou ainda como barreiras de 
proteção (HACK, 2012). 

Sua origem como forma de contenção urbana é creditada a Ebenezer Howard, 
através de seu livro Garden Cities of To-morrow (1902). Howard cria uma concepção de 
cidades interligadas por transporte rápido de massa, em que os centros urbanos teriam seu 
tamanho controlado através de green belts, que impediriam a expansão de cada núcleo 
(CALABI, 2015). Porém, encontra-se na literatura aplicações de green belts nas novas 
cidades australianas no século XIX, anteriores à publicação de Howard (OSBORN, 1969). 

Após o declínio na implantação de cidades-jardim nos moldes de Howard, foi 
desenvolvido um green belt ao redor da Grande Londres, aperfeiçoado no plano de Patrick 
Abercrombie, em 1944. Além de definir as funções do cinturão, o plano previa a criação de 
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oito novas cidades – as New Towns – ao redor da cidade, para abrigar a população 
excedente, uma alternativa para a descentralização populacional (CALABI, 2012). 

Desde então, os Green belts vêm sendo implantados em muitas outras cidades por 
todo o globo. Busca-se através desta pesquisa compreender como surgiu o conceito de 
Green belt e verificar como ele tem sido aplicado como ferramenta de controle no processo 
de expansão urbana em diversos países, como Canadá, EUA, Brasil, Coréia do Sul e 
Japão. Faz-se, ainda, uma breve análise de como as características do green belt podem 
se relacionar com o urbanismo sustentável, e como podem ser aplicadas atualmente. O 
recorte temporal se inicia no fim do século XIX - quando a primeira concepção de Green 
belt surge na Austrália – e finaliza no século XXI, quando a reinterpretação das concepções 
de cidade-jardim e a reaplicação e reavaliação dos Green belts estão voltados ao 
desenvolvimento sustentável do território urbano. 

 

2 SURGIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO DE GREEN BELT 

 

Os green belts são considerados uma maneira muito eficaz de controlar os limites 
urbanos e limitar sua expansão, uma preocupação recorrente dos planejadores urbanos. 
Além disso, ajuda a controlar o aumento populacional das cidades, promove a preservação 
de áreas verdes e agricultáveis – essenciais para o abastecimento de alimentos na cidade, 
proteção de ecossistemas e de fontes de abastecimento de água –, provê áreas de 
recreação, purifica o ar e aumenta a eficiência da infraestrutura ao limitá-la em seu 
tamanho. A implantação de green belts em novas cidades ocorreu previamente à 
implantação em cidades existentes (HACK, 2012). 

Durante o século XIX, com o grande aumento da produção de bens de consumo, 
houve a necessidade de utilização de amplos terrenos para construção de indústrias, 
presentes ao redor das cidades. Ao passo em que as cidades cresciam em tamanho, os 
centros urbanos tornavam-se cada vez mais populosos. Através da implantação de linhas 
férreas para transporte de produtos e pessoas, o mercado imobiliário criou um novo estilo 
de vida campestre, o que aumentou o custo das terras ao longo das ferrovias e causou 
crescimento do tecido urbano. Por volta da década de 1880 a expansão ocorria de forma 
desordenada, causando grande poluição do meio ambiente. Foi então que surgiu a 
necessidade de controlar o crescimento urbano na Inglaterra (HACK, 2012). 

Como consequência desse avanço, grande parte das áreas públicas inglesas 
existentes foi ocupada. Com a população das cidades cada vez mais densa, surgiu a 
necessidade de criar novas áreas verdes de recreação. Introduzia-se espaços públicos 
timidamente, em pequenas praças e jardins; a ideia de circundar espaços públicos com 
áreas livres foi inspirada nas Leis das Índias Espanholas, do Século XVI, em que áreas 
públicas eram prescritas ao redor dos centros urbanos (GARNAUT, 2008). 

A primeira utilização do Green belt em uma cidade planejada foi em Adelaide, cidade 
ao Sul da Austrália. O projeto foi concebido por Coronel William Light (figura 1), por volta 
de 1837; há evidências que mostram que George Strickland Kingston também teve papel 
fundamental no projeto (FREESTONE, 2010). Osborn (1969) afirma ainda que a 
implantação dos green belts nas novas cidades ao Sul da Austrália pode ter sido 
influenciada por Edward Gibbon Wakefield, através de seu Plano de Colonização, de 1830.  
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Figura 1: Plano de William Light para a cidade de Adelaide 

Fonte: ANDERSON, 2013. 

 

De acordo com inscrições encontradas no desenho original do plano de Adelaide, 
presume-se que Light tenha destinado algumas áreas do cinturão para uso de 
equipamentos públicos, como escolas e hospitais; porém, por falta de maiores informações 
e instruções práticas sobre seu uso, o green belt teve algumas outras utilizações, que 
acabaram por descaracterizá-lo em alguns pontos. Possuía originalmente cerca de 900 
hectares, composto de mata esparsa; no interior dessa área de mata dois núcleos urbanos 
de 1042 hectares se desenvolveriam – 700 ao Sul e 342 ao Norte do Rio que divide a 
cidade. Seus usos foram definidos no decorrer da implantação, e a vegetação foi 
praticamente extinta, em razão da extração de matéria-prima. Possuiu usos degradantes, 
como lixões a céu aberto (GARNAUT, 2008).  

A partir da década de 1880, a área do Green belt de Adelaide foi reflorestada e novos 
usos voltados ao lazer da população foram inseridos, como jardins botânicos, playgrounds 
e campos esportivos. Devido a dificuldades de implantação e regulamentação, ao invés de 
promover a separação entre cidade e campo, tornou-se uma área de transição entre cidade 
e subúrbio. Assim, sua área foi diminuída e atualmente possui cerca de 700 hectares, 
utilizados como área de recreação, para festivais, concertos, entre outros (GARNAUT, 
2008). Freestone (2002 apud GARNAUT, 2008) alega que os green belts tomaram ainda 
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uma variedade de formas de acordo com diversas circunstâncias e condições; entre estas 
formas estão as parkways, corredores verdes e greenways, largamente utilizadas no século 
XX na área metropolitana de Adelaide.  

As novas cidades neozelandesas contemporâneas a Adelaide também foram 
contempladas com green belts. No plano de Christchurch, cidade fundada em 1837, a 
companhia responsável – Canterbury Association – previu terras reservadas para futura 
expansão, que viria a se tornar um green belt; o que não ocorreu porque boa parte das 
terras foram comercializadas. Em Wellington, capital do país fundada em 1837, também 
houve a presença do cinturão, que perdurou por mais tempo – bem como em Dunedin 
(1844). (MILLER; AMATI, 2008; OSBORN, 1969).  

No entanto, o início da necessidade de controle de expansão nas novas cidades 
neozelandesas deu-se somente por volta de 1917, ano em que Hurst Seager, planejador 
urbano, participou de uma conferência de planejamento em Sydney, onde reforçou a 
necessidade de planejamento urbano nessas novas cidades, alegando que deveriam ter 
limites definidos de expansão, por meio de vias arborizadas, como um boulevard, em suas 
extremidades e áreas reservadas para parques e cultivo agrícola, como o green belt. 
Somente na década de 1940, o green belt foi oficialmente utilizado como ferramenta de 
contenção urbana em Christchurch, na Nova Zelândia (MILLER; AMATI, 2008). 

Na Inglaterra, ainda no período que compreende as últimas décadas do século XIX, 
criava-se planos de cidades-modelo, providas de jardins, comércio, moradias próximas aos 
locais de trabalho e áreas livres – o mais conhecido deles foi produzido por James Silk 
Buckingham (HACK, 2012; HALL, 2013). É quando Ebenezer Howard publica seu livro – 
To-morrow: A Peaceful Path to Real Reform – em 1898 (reeditado em 1902 como Garden 
Cities of To-morrow), cuja ideia principal é a inserção de novas cidades na escala 
metropolitana, as cidades-jardim; o conceito de crescimento urbano controlado se difunde 
com a aplicação do Green belt (HACK, 2012).  

O diagrama desenvolvido por Howard em seu livro (figura 2), sugeria como deveria 
ser a cidade e seu tamanho; previa um centro urbano de 1.000 acres, circundado de um 
green belt de 6.000 acres, sendo 5.000 deles destinado apenas à agricultura. O cinturão 
seria uma contenção do crescimento urbano e populacional, deveria ser preferencialmente 
público, para evitar que houvesse interesse imobiliário e consequente descaracterização 
de sua forma; teria utilização com fins agrícolas, bem como para áreas de criação de 
animais, casas de repouso, reformatórios, entre outros usos que se beneficiariam da 
localização rural (OSBORN, 1969; HACK, 2012). Howard apontou o plano de Adelaide 
como um exemplo real de seu ideal de crescimento urbano, supondo, erroneamente, que 
a cidade havia expandido para o norte, com um green belt entre os centros distintos 
(GARNAUT, 2008). 
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Figura 2: Diagrama da implantação da cidade-jardim de Howard 

Fonte: HOWARD, 2002, p. 113. 

 

A cidade menor cresceria até atingir o limite de 32.000 habitantes – 30.000 na área 
urbana, e 2.000 na área rural - com densidade de 30 habitantes por acre. Quando uma 
cidade atingisse seu limite, outra deveria ser construída logo após o cinturão, nos mesmos 
moldes da anterior (OSBORN, 1969). Formaria-se, então, um conjunto de cidades-jardim 
interligadas por ferrovias – ou serviços similares de transporte de massa –, abrangendo os 
benefícios das metrópoles – como emprego, cultura e serviços, e também os benefícios do 
campo – como as belezas naturais; esses aglomerados conformariam o terceiro ímã da 
teoria de Howard: cidade-campo (figura 3) (HALL, 2013). 

 

 

Figura 3: Diagrama dos três imãs 

Fonte: HOWARD, 2002, p. 109. 

 

A primeira cidade implantada de acordo com estes princípios foi Letchworth (figura 
4), em 1903, localizada a 34 milhas de Londres (HALL, 2013). O projeto foi desenvolvido 
por Raymond Unwin e Barry Parker, e possuía todas as atividades necessárias à cidade, 
com indústrias localizadas em seus limites e o green belt ao seu redor (HACK, 2012). Com 
um cinturão de 2.500 acres, a cidade abrigaria 30.000 pessoas em 1.250 acres, com 
densidade de 24 habitantes por acre; a proporção entre áreas livres e urbanas sugerida por 
Howard não foi aplicada, porém os objetivos principais de manter a baixa densidade e 
conter a expansão urbana foram atingidos. A área do green belt foi amplamente utilizada 
para produção agrícola, e apesar de continuar sendo um importante aspecto da cidade 
desde sua fundação, seu impacto agrícola tem diminuído ao longo dos anos (LIVESEY, 
2016). 
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Figura 4: Plano da cidade de Lethworth, por Unwin e Parker 

Fonte: Benevolo, 1974, p.400 apud Maragoni Filho, 2012, p. 33. 

 

Para a implantação de novos green belts pela Inglaterra houve a necessidade de 
criar um conselho, o Council of the Preservation of Rural England (CPRE), uma 
consequência do livro de Patrick Abercrombie – The Preservation of Rural England (1926) 
(HACK, 2012). Em 1833 Raymond Unwin propôs a criação de um cinturão verde ao redor 
de Londres, o que motivou a criação do Green belt Act em 1938, dando peso de Lei ao 
cinturão criado em 1935 (STURZAKER; MELL, 2017). Em 1939 já havia 28.200 hectares 
transformados em green belt (AMATI; YOKOHARI, 2006).  

Em seu plano para a Greater London em 1944, Abercrombie definiu melhor os usos 
e funções do green belt: serviria como controle de crescimento, definição de limite urbano 
e para áreas de recreação (AMATI; YOKOHARI, 2006). O plano consistia em 4 anéis 
concêntricos: o Interno, que abrangia o centro londrino, o Externo, o Cinturão Verde e a 
Periferia Rural; cada um seria definido por um anel viário. Ao redor da Londres construída 
haveria um grande green belt – utilizado prioritariamente para recreação. Mais de 1 milhão 
de pessoas deveria se mudar de Londres, devido às novas modificações. Seriam, então, 
construídas 8 novas cidades de baixa densidade, as New Towns, localizadas a não mais 
que 35 milhas do centro de Londres, com no máximo 60.000 habitantes; essas 
comunidades ficariam isoladas pela presença de cintas verdes menores e seriam como 
ilhas de urbanização no cinturão verde. A Lei das New Towns, que regulava a construção 
das novas cidades foi aprovada em 1946, a construção se iniciou por volta de 1949, porém 
nem todas foram construídas (HALL, 2013). 

Após o plano da Greater London, na década de 1950, as ideias de green belt 
estavam melhor desenvolvidas. Cerca de 14 novos cinturões foram implantados desde 
então em diversas cidades britânicas, totalizando uma área de 16.716 km², 
aproximadamente 13% da área de toda a Inglaterra (HACK, 2012). Com o passar dos anos 
os objetivos dos cinturões foram modificando-se, sempre atendendo as necessidades das 
cidades e da atualidade, mesmo sob constante tensão de interesse privado (HACK, 2012; 
AMATI; YOKOHARI, 2006). 
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Amati e Taylor (2010) indicam dois problemas relacionados aos green belts ingleses. 
O primeiro é que este elemento não contribui para a produção de alimentos locais, uma vez 
que quase todo o consumo é importado. O segundo é que devido a distância a ser 
percorrida para que a população acesse a área verde, esta área não é atrativa ao lazer. 
Devido a isso, a proibição total de novos empreendimentos passou a ser um fator 
contestado. Por volta de 2006, após grandes discussões sobre a obsolescência dos green 
belts, começou-se a pensar em uma atualização de seu conceito, que os tornariam uma 
área de infraestrutura multifuncional, com gerenciamento de rios, áreas de preservação e 
outras funções ambientais; essa política foi adotada ao norte do país inglês (AMATI; 
TAYLOR, 2010). 

 

3 DESENVOLVIMENTO DOS GREEN BELTS PELO MUNDO 

 

Como mostrou-se uma estratégia eficiente para conter a expansão urbana, preservar 
as áreas rurais e prover espaços de recreação, a ideia espalhou-se por todo o planeta, 
sendo implantada em quase todos os continentes. Já foram abordados os casos da 
Austrália, Nova Zelândia e Inglaterra; faremos a seguir uma breve análise de como foram 
implantados nas Américas e na Ásia.  

 

3.1  AMÉRICA 

 

Pode-se encontrar exemplos bem-sucedidos de green belts em países como Canadá 
e Brasil. Faremos uma breve análise dos casos de Ottawa e Toronto, no Canadá, e de São 
Paulo, no Brasil. 

O cinturão de Ottawa começou como um espaço livre na década de 1950, 
desenvolvendo-se como green belt com o passar do tempo. Possui aproximadamente 
20.000 hectares, em uma extensão de 8 km. Suas principais funções, além de contenção 
de crescimento, são proteção de áreas agricultáveis e de ecossistemas, bem como para 
turismo e lazer. O cinturão não se mostrou eficaz em conter a expansão urbana, pois novas 
áreas urbanizadas se formaram circundando suas margens; porém trouxe benefícios 
ecológicos consideráveis para a região. Algumas áreas do cinturão foram utilizadas por 
órgãos federais, e recentemente parte de sua área foi cedida para desenvolvimento urbano; 
o que mostra que suas funções são constantemente reavaliadas, garantindo sua 
continuidade e eficiência (AMATI; TAYLOR, 2010). 

O green belt de Toronto é um exemplo de aplicação mais recente, foi implantado em 
2005, possui cerca de 1.8 milhões de acres com a função de acomodar futuras expansões 
nos próximos anos. A implantação de possíveis novos assentamentos e usos em sua área 
é analisada localmente, e necessita de aprovação pública local; suas funções também 
abrangem a agricultura, proteção ambiental, lazer e turismo ecológico. Se apresenta como 
um mecanismo de visão sustentável para os futuros empreendimentos urbanos, provendo 
água potável, ar puro, ecossistemas preservados e terras agrícolas. Ambos os green belts 
canadenses possuem grande aprovação e apoio local, principalmente devido à ação da 
Green belt Foundation, uma organização sem fins lucrativos que além de realizar trabalhos 
no green belt realiza pesquisas ambientais no local (AMATI; TAYLOR, 2010).  

Já na América do Sul pode-se citar o exemplo de São Paulo, que estabeleceu o 
green belt como forma de conter a expansão de assentamentos irregulares e como 
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proteção ambiental. O projeto de implantação de uma rodovia perimetral na cidade que 
desalojaria inúmeros moradores foi crucial para o desenvolvimento de uma frente popular 
que se opunha à construção e propunha a criação de uma reserva de proteção ambiental, 
pois a região havia perdido grande parte de sua reserva ambiental durante os anos 
anteriores. Como consequência, foi criada em 1995 a Reserva da Biosfera do Cinturão 
Verde de São Paulo (RBCV), que compreende cerca de 16.117 km², faz parte da Reserva 
da Biosfera da Mata Atlântica e é reconhecida pela UNESCO. A RBCV abrange diversos 
municípios da região, e o desenvolvimento de novos empreendimentos não é proibido, 
apenas controlado. Suas funções incluem turismo ecológico, agricultura e lazer (HACK, 
2012). 

 

3.2  ASIA 

 

Durante o período de pós-guerra, a Ásia passou por um grande boom de crescimento 
populacional; de 1.4 bilhão de habitantes em 1950 passou para 3.1 bilhões em 1990, além 
de ter os maiores índices de migração campo-cidade do planeta. Como consequência do 
enorme crescimento houve grandes índices de poluição ambiental na maioria das grandes 
cidades do continente. Para evitar maiores danos e reparar os existentes, opta-se pela 
utilização de green belts, estratégia que se tornou comum pelos grandes centros urbanos 
asiáticos, como Tóquio, Seoul e Bangkok (YOKOHARI et al., 2000). Faremos uma breve 
análise das utilizações de Seoul e Tóquio. 

Na década de 1970, a Coreia do Sul implantou 14 novos green belts em suas 
cidades, incluindo Seoul; o plano também abordava a construção de novas cidades, 
algumas situadas ao redor de Seoul, como cidades-satélites. O cinturão abrange uma área 
de 1.567 km² e é uma zona de desenvolvimento restrito. Aproximadamente dois terços da 
área do green belt é constituída de montanhas e florestas, atuando como uma grande área 
de lazer. Além de conter a expansão urbana, abrigar campos agrícolas, proteger 
ecossistemas e fornecer áreas de recreação, o green belt também funciona como proteção 
contra possíveis invasões norte-coreanas na cidade. Estudos afirmam que o cinturão pode 
ter resultado no aumento do preço da terra na cidade, bem como no custo de locomoção 
dos residentes, porém possui boa aceitação popular. Seu uso passou a ser mais intenso 
no decorrer dos anos, tanto como “armazém da cidade”, abrigando materiais e veículos, 
quanto para produção de alimentos (HACK, 2012). 

A cidade de Tóquio desenvolveu um plano de espaços abertos e parques em 1939, 
que abrangia a região metropolitana e previa a implantação de um green belt de 136 km², 
composto de campos agrícolas, florestas e áreas de recreação, além de conter a expansão 
urbana sobre o campo. Outro anel verde – no interior do cinturão – foi planejado em 1943 
para proteção durante a guerra, e ambos seriam conectados por corredores verdes. No 
entanto, o plano não foi totalmente implantado, e atualmente grande parte das terras 
agrícolas do green belt transformaram-se em campos de golfe (YOKOHARI et al., 2000; 
HACK, 2012). 

Há inúmeros outros casos de green belts implantados pelo mundo, após esta breve 
análise, pode-se observar que há uma variedade de possibilidades e características 
específicas destinadas a cada um, que garantem ou não seu sucesso; fatores como 
especulação imobiliária, dificuldades de propor legislações práticas e eficazes, apoio 
popular e até mesmo o valor estético das paisagens do green belt são decisivos para 
implantação e manutenção deste elemento da forma urbana. Diversos autores justificam 
que a fixação de barreiras para a contenção do crescimento torna o valor da terra na cidade 
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mais elevado, e consequentemente inviável de ser adquirido por uma determinada parcela 
da população, o que pode gerar impedimento do progresso da região. 

 

4 GREEN BELTS E O CONCEITO DE SUSTENTABILIDADE 

 

Na busca por avaliações dos green belts sob a perspectiva da sustentabilidade, 
encontra-se divergências na literatura. Segundo Amati e Taylor (2010), os cinturões verdes 
podem ser considerados arbitrários e ineficientes, pois a agricultura neles exercida não 
possui grande biodiversidade; e em muitos casos onde são implantados não há 
necessidade de proteção ambiental, assim são mantidos apenas como espaços livres. No 
âmbito da sustentabilidade social, indicam críticas de que o green belt aumenta os preços 
da terra ao limitar seu uso, causando dificuldade de acesso à moraria pela população de 
menor renda. Porém, consideram que os cinturões mantêm as cidades compactas e com 
maiores densidades, características defendidas pelo urbanismo sustentável. 

Hack (2012) por sua vez defende que as cidades que possuem suas bordas 
controladas e definidas por faixas de vegetação obtêm vantagem sobre as que não 
possuem, pois mantém as taxas de densidade. O green belt também atua como um grande 
absorvedor de CO², essencial no combate ao aquecimento global e pode agir juntamente 
com as outras estratégias urbanas de controle de poluentes. 

Para Farr (2012), na ideologia do urbanismo sustentável as cidades devem ser 
compactas, permitindo acesso à natureza (biofilia), ter sistema de transporte eficiente e 
edificações de alto desempenho. Com isso, podemos associar ao menos duas 
características diretamente ligadas ao uso de green belts: cidades compactas e com áreas 
urbanas próximas da natureza. Ao manter-se as cidades compactas e densas, permite-se 
melhor desempenho dos transportes coletivos, diminuindo a necessidade do uso do veículo 
individual, consequentemente reduzindo os congestionamentos de trânsito e o volume de 
poluentes liberados à atmosfera. 

A biofilia é fonte de grande parte do bem-estar humano, assim a falta de conexão 
com a natureza pode causar transtornos psicológicos, dentre eles o estresse, transtorno de 
déficit de atenção e hiperatividade. Permitir que as pessoas possam se conectar com a 
natureza mesmo nos centros urbanos e preservar habitats próximos à estes melhoram a 
qualidade de vida da população (FARR, 2012). Neste caso, a utilização dos green belts 
proporciona fácil acesso ao ambiente natural, o que aumenta a qualidade de vida dos 
residentes da cidade e mantém habitats naturais intactos, agindo conforme os princípios de 
urbanismo sustentável. 

Porém, a sustentabilidade abrange três esferas: econômica, social e ambiental, é 
preciso que seja economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente balanceada 
(ROSSI; BARBOSA; ARAGÃO, 2012). A existência de um green belt pode proporcionar à 
cidade um equilíbrio entre consumo e produção de produtos agrícolas, diminuindo a 
necessidade de produtos de procedência longínqua, tornando-os mais acessíveis. No 
campo social deve-se ter igualdade de oportunidades, incluindo financeiras, como 
mencionado, diversos autores apontam que o green belt pode não contribuir para isso, pois 
justificam que este promove o aumento do valor da terra, mas pode contribuir para um 
menor investimento em infraestruturas urbanas, podendo ser uma forma de balancear esse 
“prejuízo”. Medidas mitigadoras para combater a especulação imobiliária são necessárias 
de serem aplicadas em qualquer caso, cabendo a cada região encontrar formas mais 
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eficazes de fazê-lo. Na questão ambiental pode-se afirmar que os green belts mantêm os 
ecossistemas seguros, como já foi explicado sobre a biofilia.  

Por fim, é notável que o green belt torna-se necessário ao considerar que as 
mudanças climáticas exigem cidades mais compactas, com menos emissão de gases 
tóxicos e mais áreas verdes para auxiliar no filtro destes. Uma opção é estende-los para o 
interior da cidade, através de corredores verdes ou cunhas verdes, como o conceito de 
GreenWedges, que podem contribuir no combate às ilhas de calor, servindo ainda como 
áreas de recreação e preservação ambiental. Há de se considerar, também, que a 
necessidade de espaços abertos, preservação ambiental e de áreas agricultáveis ainda é 
uma questão tão atual quanto era no período da criação dos primeiros green belts, e que 
pode tornar-se ainda mais urgente nos próximos anos (AMATI; TAYLOR, 2010). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio da pesquisa bibliográfica comprovou-se que os green belts são aplicados 
desde meados do século XIX, inicialmente na Austrália e na Nova Zelândia, eram 
projetados durante o planejamento das cidades, com o intuito de fornecer áreas livres à 
população. Posteriormente foram aplicados em cidades existentes, como alternativa para 
os problemas gerados pela expansão descontrolada e evitar degradações ambientais. 

Pensados também com o intuito de proteger áreas rurais agricultáveis e prover áreas 
verdes voltadas à recreação, os objetivos dos green belts sofreram modificações ao longo 
das décadas; atualmente manifestam-se como fonte de recursos naturais, áreas de lazer, 
reservas ambientais, zonas de defesa, além de serem absorsores de gás carbono. São 
considerados um dos principais promotores da densificação e compactação das cidades. 
Sua variedade de formas, densidade de mata e funções se adapta a cada necessidade, 
tornando-se totalmente aplicável e recomendável.  

Os green belts são protegidos por legislações que podem proibir totalmente novas 
construções ou controlá-las dentro do seu espaço, esta última tendo se mostrado mais 
eficaz, como é o caso de Toronto. Outro ponto a ser considerado no que tange a legislação 
é a necessidade de revisão constante, para que a área não se torne obsoleta em um 
determinado território, pendendo o apoio local e deixando de atender suas necessidades 
da população, como foi o caso do cinturão londrino. 

Quanto ao urbanismo sustentável, a utilização de green belts prova sua importância, 
mantendo a área urbana compacta, ao passo em que absorve CO², provê locais para 
agricultura que abasteça a cidade, mantêm os ecossistemas naturais e auxilia na 
diminuição da temperatura urbana. Contendo a expansão, evita-se que novos 
assentamentos irregulares se instalem nas periferias, diminuindo problemas sociais e de 
falta de infraestrutura. Pois manter a cidade compacta e densa pode proporcionar maior 
facilidade de locomoção e maior otimização no uso de infraestruturas urbanas; e mantendo-
se a natureza ao alcance dos moradores, torna-se possível melhorar a saúde e bem-estar 
da população. 

As contribuições dos Green belts são inúmeras, voltadas à melhoria da qualidade de 
vida da população, na preservação do meio ambiente e sua colaboração na diminuição dos 
impactos ambientais das cidades. Leite (2012) afirma que metrópoles são centros em 
constante reinvenção, pois são possuidoras de grande diversidade, que por sua vez 
impulsiona a inovação; as cidades precisam acompanhar as mudanças e adequar-se aos 
novos conceitos. Sendo assim, os green belts devem atender as demandas locais e atuais, 
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atualizando-se e transformando-se constantemente, para que não se tornem obsoletos, 
atuando como eficazes instrumentos aliados ao desenvolvimento sustentável urbano, 
principal desafio do século XXI (LEITE, 2012).  
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