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o Parque das Mangabeiras consolida-se corno sontuario
ecológico e resiste à fragmentação das áreas de
preservação, que se encontram cercadas por cidades,
atividades industriais ou agncotas

O atual modelo de desen-
volvimento proporcionou o
crescimento e inchaniento das
cidades, fazendo com que elas,
apesar de seus limites territoriais
e geográficos, tenham, em sua
maioria, indicadores sociais e,
principalmen te,  a mb i e n La i s
similares. Neste sentido, os
desafios são basicamente comuns
e as soluções também: integramos
os mesmos aglomerados urbanos,
bacias hidrográficas, corredores

Desafios Metropolitanos

ecológicos e de tráfego, inicror-
regiões, dentre outros. Por isto, é
urgente e emergente a cooperação
e a parceria entre muni(:ípios,
unindo esforços e buscando o
fortalecimento conjunto de órgãos
de planejamento e gestão, sendo
fundamental otimizar OS POUCOS
recursos humanos e financeiros
disponíveis.

No caso específico da capital
mineira, inserida na terceira
maior aglomeração urbana do

país, há em seu entorno cidades
com características específicas
(população, territorialidade, van-
tagens comparativas e outras),
porém, com demandas e carên-
cias comuns em áreas como, por
exemplo, saúde, educação, trans-
porte. meio ambiente equilibrado.
Neste contexto, a tese da atuação
sintonizada ganha terreno.
unindo administrações locais,
envolvendo os governos estadual
e federal, e, principalmente,



fronteira
"Neste contexto, a tese da atuação sintonizada ganha
terreno, unindo administrações locais, envolvendo os
governos estadual e federal, e, principalmente, contando
com o apoio e o envolvimento da coletividade."

contando com o apoio e ejivol-
Vilfloflt() cia coletividade.

Os desafios surgem, l)Of
exemplo, quando:

- A "cultura do automóvel" em
detrimento do transporte de mas-
sa é urna barreira para a iinplan-
tação da mobilidade sustentável.
Um grande número de veículos
emite gases poluentes (óxidos de
nitrogênio e enxofre), nocivos à
saúde humana, atingindo a todos
indepcndenternon te de domicílio
eleitoral ou tributário. A fim de
atender prioritariamente à
coletividade, sugerem-se redes de
transporte metropolitano inte-
gradas.

- A questão da Painpulha, tão
debatida no presente, é analisada
ao ocupar uma área de 97km2,
sendo 44% no município de Belo
Horizonte e 56% em Contagem.
Esta bacia sofre historicamente
com os loteamentos mal pla-
nejados, descuido nas mo-
vimentações de terra, disposição
inadequada do lixo e entulhos
oriundos da construção civil.

- Outro fator preocupanle,
com relação à Panipuilia, é o
lançamento de esgoto industrial
e doméstico nos mais importantes
cursos d'água, formadores da
Lagoa de Niemever: o Ribeirão
Saraiidi e o Córrego cia Agua
Funda, nascendo em Contagem e
correndo para Belo Horizonte. O
problema deve ser atacado

sabiamente, com ações e pro-
gramas de educação ambiental,
monitoramento das águas,
planejamento e controle; há a
experiência, ainda que embrio-
nária, da gestão compartilhada
através do modelo inovador do
"Consórcio de Recuperação cia
Bacia da Pampulha".

- A Apa-Sul, criada pelo
Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC). é respon-
sável por abastecer 70% das
populações de Belo 1 lorizonte e
50% da região metropolitana.
Possui um enorme acervo natural,
alimentado pelas bacias hidro-
gráficas do Rio Doce e do Velho
Chico. 'lèiu urna área bastante
extensa, de aproximadamente 170
mil hectares. Neste local, os
municípios, em sua maioria,
desenvolveram-se por suas
vocações minerárias: no início, o
ciclo cio ouro e, hoje, o minério
de ferro. A chamada Apa-Sul
precisa ser fortalecida e via-
bilizada. Lá, também, registram-
se inúmeros corredores eco-
lógicos, onde a gestão ambiental
moderna busca enfrentar a
fragmentação das áreas verdes
que se encontram cercadas par
cidades, atividades industriais e
agrícolas.

Os ecossistemas devem ser
preservados e unificados, como é
o caso da importância do Parque
Estadual do Rola Moça, situado

nos municípios de Belo
Horizonte. Brumadinho, lbirité e
Nova Lima, habitat de espécies cia
fauna e flora, ameaçadas de
extinção e endêmicas. Abriga seis
importantes mananciais de água
reconhecidos como áreas de
Proteção Especial.

Estes poucos exemplos
demonstram a necessidade de
que, sem fronteiras, busque-se
disciplinar OS processos de
ocupação, assegurando o de-
senvolvimento sustentável no uso
dos rec:ursos naturais. Afinal de
contas, os rios quando à montante
são poluídos o maltratados, levam
tragédias e misérias à jusante, e
os bichos, plantas o flores não
respeitam as placas de sina-
lização, nem os mapas cia carto-
grafia.

Por estas razões, quem pensa
as regiões metropolitanas deve
ainda se inspirar na máxima cio
movimento ambionlal ista nos
anos 80: "pensar globalmente e
agir localmente', •
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