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Além da beleza
Arquiteta e urbanista que trabalhou na Prefeitura de Belo Horizonte por mais de duas décadas
fala sobre a importância de parques e espaços públicos para as cidades
LUÍS CUNHA
Estudante de Comunicação Social da UFMG
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ão é preciso andar muito por Belo Horizonte para notar que a
capital mineira é um exemplo de cidade que privilegia construções em vez de áreas verdes: ocupações de montanhas e obras
de ampliação de vias são cada vez mais comuns no cotidiano dos
belo-horizontinos. Para (tentar) fugir de todo esse concreto que
vem tomando conta do mapa, algumas pessoas procuram refúgio
na natureza — e uma opção são os parques da própria cidade.
Além de atenderem à necessidade surgida com o crescimento
dos grandes centros urbanos, os parques protegem recursos naturais. “Pelo menos restam algumas ilhas do que foi aquele espaço
antes de ser totalmente urbanizado. Assim, os parques contam a
história da cidade também”, explica a professora de Arquitetura da
UFMG, Marieta Cardoso Maciel.
Para ajudar na conservação dos parques de Belo Horizonte,
foi criada em 2005 a Fundação de Parques Municipais. Ela admi-

nistra e mantém 69 parques da capital, que somam uma área de
aproximadamente 8,6 milhões de m2 (o equivalente a 860 campos
de futebol). Nesses locais, parte do patrimônio ambiental da cidade encontra-se sob proteção, como trechos do Cerrado, da Mata
Atlântica e nascentes de córregos da Bacia do Rio São Francisco.
Contudo, a falta de conhecimento e de interesse das pessoas
em relação a esses lugares é preocupante, pois transfere todas as
decisões que envolvem a administração dos espaços públicos para
as mãos da gestão urbana. Isso é o que acredita Marieta. Ela, que
realizou pesquisas em Planejamento e Projeto dos Espaços Livres
Urbanos e trabalhou como arquiteta e urbanista na Prefeitura de
Belo Horizonte por 21 anos, fala à Revista Manuelzão sobre a importância dos espaços livres de edificações para as cidades.

Como parques e praças contribuem para o meio
ambiente?
A legislação de loteamentos estabelece que 35% da
gleba [porção de terra] que vai ser loteada deve ser transferida para o município. É aí que vão surgir as praças, as
ruas e os equipamentos urbanos. Então as praças surgem
pelo próprio desenho do loteamento. A praça é um
espaço livre público, mas é artificial. É um espaço livre
de edificações, tem permeabilidade etc., mas a contribuição é bem menor para o ambiente do que um parque.
Já os parques têm nascentes, córregos, matas ciliares,
uma vegetação expressiva. Então o parque é muito mais
significativo em termos ambientais do que uma praça
porque reúne elementos naturais que a praça tem em
menor quantidade.
Por que existem cidades que não seguem a Lei Federal
n° 6.766/1979, que prevê apresentação de diretrizes
para o uso do solo (construção de lotes, vias, espaços
livres etc.)?
Essa legislação é de extrema importância, pois define a
forma da cidade e sua funcionalidade, mas em algumas
cidades é ignorada para se edificar mais. Acho que as
gestões públicas estão esquecendo, fechando os olhos
um pouquinho diante dessa questão. Isso é mais grave
principalmente em cidades menores, onde o poder público às vezes nem detém o conhecimento adequado da
legislação. O que deveria ser feito é uma divulgação da

Lei para a comunidade, explicando em linguagem compreensível o benefício que ela traz e por que ela existe.
Você avalia que a população se apropria e faz um bom
uso dos parques?
Belo Horizonte não tem divulgação ampla da quantidade
de parques e nem um programa para se fazer um circuito
por eles. Existem em torno de 70 áreas de parques, só
que nem todos são implantados: a área está lá, preservada, mas não tem como o público utilizar. Isso é um
problema, porque se não tem um programa de utilização
pública, essa área vai sendo apropriada indevidamente, o
que acontece muito. Poderia ser feito algo, um programa
de uso público para o espaço, por exemplo. Mas não vejo
nenhuma ação nesse sentido.

Seria possível incorporá-lo
[Rio Arrudas] ao Parque
Municipal e até aproximá-lo do
seu aspecto original
O que poderia ser feito para a população usufruir melhor
dessas áreas?
Poderia, por exemplo, ter aos sábados, domingos e feriados, na porta do Parque Municipal, ônibus que fizessem
roteiros de visitas pelos parques das regionais, porque
existe grande demanda de público da Região Metropoli-
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tana, que busca um passeio em seus dias de lazer e utiliza
o Parque Municipal. Em um domingo, chega a ter 40 mil
pessoas lá dentro. É como se fosse uma cidade. O uso público intenso é um dos fatores que gera impacto ambiental no Parque. Mas como evitar esse tipo de situação? Um
dos motivos é a falta de conhecimento de outras opções
de espaços públicos para o recreio.
Você acompanhou a criação da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente de Belo Horizonte em 1985. De lá para cá,
o que mudou?
Fiquei oito anos na Secretaria de Meio Ambiente. Hoje eu
já não tenho muito contato, mas acho que ela vem agindo
de forma cíclica, com períodos em que assume importância na gestão municipal e outros em que não é levada em
consideração. Atualmente, acho que estamos em uma
gestão baseada em índices e voltada para a sustentabilidade econômica, prejudicando os outros aspectos do
ambiente. As mudanças da gestão pública acontecem e eu
não vejo ações concretas nos aspectos biofísicos e sócio
culturais. É preciso considerar também que o crescimento populacional e a expansão do território urbanizado
tornam difícil o gerenciamento por parte do órgão público.
Falta participação e esclarecimento das ações públicas.
Essas oscilações na importância atribída à Secretaria
comprometem a gestão ligada ao meio ambiente?
É claro que compromete. Já houve gestões nas quais a
Secretaria de Meio Ambiente tinha um Conselho com
grande importância na gestão do ambiente urbano. Hoje
esse Conselho não tem tanta relevância, já que o foco
está mais concentrado no Conselho de Políticas Urbanas,
que está atrelado ao desenvolvimento de diretrizes da
ocupação do território isolado das questões biofísicas.
Qual é a sua opinião sobre a realização de eventos
públicos no espaço dos parques?
Os parques podem ser utilizados para essa função, mas
devem ser avaliados conforme as suas condições ambienDesenvolvido pela Prefeitura de Belo Horizonte, o
Programa Cidade Jardim reconhece áreas da capital
que se destacam por sua preservação e manutenção.
Pessoas e empresas que contribuem para o
embelezamento das áreas públicas de Belo Horizonte
são premiadas.
Para a arquiteta Marieta Cardoso Maciel, o Cidade
Jardim é uma boa saída para os problemas que a
Prefeitura vem enfrentando, apesar de não tomar toda a
responsabilidade sobre a preservação dessas áreas: “a
Prefeitura tem que fazer a gestão, identificar que está
tendo um problema e resolvê-lo junto com a comunidade.
Mas como o órgão central não consegue fazer tudo isso,
algumas ações foram transferidas para as regionais. É
mais fácil para a regional, que está em contato direto”.
MANUELZÃO
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tais, levando em consideração as informações confiáveis
sobre o porte do evento, a capacidade de público, monitoramento, entre outras condicionantes. No caso do Parque
Municipal, é a intensidade do uso público que realmente
compromete. Por exemplo, em um evento no Parque das
Mangabeiras comparecem, em média, 5 mil pessoas, mas
existem espaços apropriados para abrigar essa quantidade de público. Os eventos no Parque Municipal atraem
um público em torno de 10 mil participantes. Ao longo do
tempo, sua dimensão territorial diminuiu e o uso público
aumentou vertiginosamente. Mas é um espaço que tem
que ser conservado. Creio até que daria para ampliar
atualmente os espaços do Parque Municipal por meio de
intervenções urbanísticas radicais como vêm acontecendo
na atualidade: o Rio Arrudas passava dentro do Parque.
Se relocarmos a Avenida dos Andradas ao longo da via
férrea e desapropriarmos as edificações ali existentes,
seria possível incorporá-lo ao Parque Municipal e até
aproximá-lo de seu aspecto original.
É realmente viável?
Claro! Acho que depende da gestão pública e de nós
também, cidadãos, dar ideias desse tipo. A Avenida
Antônio Carlos poderia ser transformada em um conjunto
de caminhos, praças, jardins e bosques que possibilitaria
a integração entre os bairros, os pedestres... Mas nada.
Só existe a via. A Avenida é importante para a mobilidade
de veículos motorizados, mas poderia ter jardins para
encontros e demais atividades coletivas. Ideias existem,
mas estão faltando informações, participação pública e
operacionalização. Infelizmente o público em geral não
tem informação sobre a importância dos parques e demais espaços livres de uso público na cidade. Compete ao
órgão público informar.

A canalização do Rio Arrudas nos remete às Áreas de Preservação
Permanente (APPs) e à determinação de que regiões como
margens de rios sejam preservadas...
O Ribeirão Arrudas foi canalizado para dar lugar a um espaço de
utilidade pública, uma via arterial. As APPs localizadas em ambientes urbanos podem ser canalizadas quando há necessidade de
utilidade pública. É difícil nas cidades a preservação das margens
de rios, nascentes, bosques e vegetações bem como áreas de alta
declividade. Entretanto, a maioria dos parques em Belo Horizonte
são APPs obtidas por meio de negociações efetuadas pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente. No caso do Ribeirão Arrudas,
existe o Parque Linear do Arrudas, que ainda não foi implantado
em sua totalidade.

Mãos na terra
A Central Park Conservancy (Conservação do Central Park) é
uma organização público-privada e sem fins lucrativos que
ajuda na manutenção do Central Park. Para cuidar de 341
hectares de terreno, a Conservancy assinou um contrato com
a Prefeitura de Nova York e encontrou diversas maneiras de
convocar a população. A organização promove atividades
educativas que buscam desenvolver nos jovens um senso de
responsabilidade sobre os ambientes naturais e criou o Day in
the Dirt (Dia na Lama), no qual grupos participam de projetos
de horticultura. Desde a sua fundação, em 1980, por líderes
locais, a Conservancy investiu mais de 600 milhões de dólares
na restauração do Central Park e hoje é considerada modelo
em gestão de parques urbanos.
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Antes e depois: o Rio Cheonggyecheon corta o centro da capital
sul-coreana e mostra que cursos d’água e desenvolvimento urbano
podem conviver em harmonia

Colocando em ordem
O Cheonggyecheon, um rio localizado em
Seul, na Coreia do Sul, recebia tanto lixo
e esgoto que foi totalmente encoberto
por concreto na década de 1960. No local,
foi construída uma via expressa. Mas
os problemas não acabaram: o nível de
poluição do ar e sonora aumentou. Para
resolver o problema, a Prefeitura de
Seul, junto com a sociedade, começou a
revitalizar a região. Iniciadas em 2003,
as obras despoluíram todo o canal e
demoliram cerca de 600 mil toneladas
de concreto, criando um parque linear
de 5,8 km de extensão com sistema de
transporte interligado.
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