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RESUMO 
 
Atualmente muito se discute a relação entre os impactos ambientais e a interferência que o 
homem causa no ambiente e como o planejamento pode assegurar a conservação ambiental e 
ao mesmo tempo atender as necessidades sócio-econômicas da população. Esse 
procedimento torna-se mais complexo quando o sistema natural a ser analisado e planejado 
está inserido no meio urbano, as constantes transformações que ocorre nesse ambiente e a 
segregação social fazem com que haja uma potencialização dos impactos ambientais no meio 
natural.  Nesse contexto, esse trabalho tem como objetivo avaliar as condições físico/ambiental 
e social do Parque Municipal do Desamparo em Araguari (MG). O local passou por diversos 
problemas de degradação que atualmente estão em processo de recuperação. Entretanto, 
muitos são os problemas ainda encontrados no Parque que precisam de um planejamento e de 
ações que possam minimizá-los ou mesmo erradicá-los, especialmente porque no Parque 
estão as principais nascentes do córrego do Desamparo.  Diagnosticar os impactos ambientais 
e realizar um planejamento que integre todos os agentes sociais permitirá que as ações de 
conservação e recuperação ambiental atendam ao intuito de melhorar as condições físico-
sociais do ambiente analisado. 

 
Palavras-chave: Impacto ambiental; Planejamento urbano-ambiental, Transformações sócio-

ambientais urbanas. 
 

 
INTRODUÇÃO 

 

O espaço é palco das relações existentes entre o homem e a 

sociedade, concomitantemente com o ambiente no qual ele está inserido. O 

espaço urbano é condicionado e condicionante de diversos conflitos sociais, 

políticos e ambientais. Compreender essa complexidade e ser capaz de 

elaborar planejamentos e formas de gerir que sejam capazes de integrar as 

questões todas essas questões sócio-ambientais é um desafia não apenas 



para os gestores municipais, mas também para todos que discutem o espaço e 

as formas de organização e ocupação e que a sociedade exerce nele.  

A partir de meados do século XX, as discussões sobre as questões 

ambientais se tornaram freqüentes no meio político, científico e social. As 

questões ambientais passaram a ser vistas também dentro do espaço urbano, 

o uso e a ocupação do solo na cidade têm causado grandes alterações nos 

sistemas naturais diretamente ligados a ele. A degradação desses sistemas 

não agride apenas o meio ambiente, como também a população que ali vive. 

A necessidade de relacionar o estudo de impacto ambiental com um 

planejamento ambiental urbano que faça essa integração entre o meio físico e 

as questões sociais, exige do planejador/pesquisador uma visão integrada de 

todos os fatores que atuam no meio analisado. Segundo a comunidade 

científica esse é um dos principais problemas apontados hoje nesse tipo de 

trabalho, os estudos apresentam uma superficialidade teórica e a visão 

compartimentada da realidade estudada. Visto que a Geografia não está fora 

dessa dicotomia, segundo alguns autores, apesar do constante discurso dos 

geógrafos sobre as relações entre a sociedade e natureza, os estudos ainda 

apresentam uma diferenciação entre a Geografia Física e Geografia Humana, 

de forma a não apresentar a importância das relações sócio-espaciais e da 

estrutura de classe na compreensão da problemática ambiental. 

Dessa forma, esse trabalho tem objetivo de analisar uma questão 

sócio-ambiental, considerando o ambiente como parte integrada ao meio 

urbano, estando diretamente ligado as transformações sócio-espaciais da 

cidade. A área escolhida é denominada como Parque Municipal do Desamparo, 

localizado a cerca de 2,5 quilômetros do centro da cidade de Araguari (MG), 

espera-se ainda com este estudo, uma área verde que sofre com o descaso e 

a falta de investimentos. 

A Geografia é uma ciência que busca compreender as relações 

entre o homem e o ambiente, saber as formas de ocupação e apropriação do 

espaço, bem como, as relações sócio-culturais e ambientais que nele existem. 

Dessa forma, é dever do geógrafo ter uma visão diferenciada da realidade, 



capaz de integrar todos esses fatores e entender a dinâmica que existe entre 

eles, propondo ações que permitam atender a demanda sócio-ambiental.  

 

OBJETIVO 

 

Compreender as principais discussões acerca dos estudos de impactos 

ambientais e planejamento ambiental urbano, relacionando esses conceitos 

com os estudos a serem realizados no Parque Municipal do Desamparo e 

entorno, no município de Araguari (MG). 

 

METODOLOGIA 

 

A fundamentação teórica é de extrema importância para o desenvolvimento 

dos trabalhos científicos. Neste caso, foi realizada uma revisão teórica sobre os 

conceitos que envolvem a questão como os conceitos de Espaço, Impacto e 

Planejamento Ambiental, utilizando livros e artigos sobre o tema. Além de 

análises em loco no parque nos bairros no entorno da área. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O espaço é hoje um dos mais complexos e importantes conceitos da 

Geografia, já que engloba todas as relações sociais e também com o ambiente 

no qual o homem está inserido. Essa complexidade se define devido ás 

múltiplas formas de interação que a sociedade está submetida e às várias 

influencias sociais, culturais e políticas que modelam essa estrutura e dita às 

normas de convivência entre homem/homem e homem/natureza. A relação 

entre homem e meio ambiente também faz parte dessa análise do espaço 

geográfico, pois é num determinado ambiente no qual o indivíduo está inserido 

que ocorrem todas as relações sociais, daí a importância de compreender 

todos os fatores de forma integrada, para chegar o mais próximo possível da 

realidade analisada. 

O espaço geográfico é motivo de muitas discussões na Geografia, 

como categoria de estudo tem sua definição, por vezes, contestada entre a 



comunidade científica geográfica. Contudo, essa discussão não desmerece a 

importância de se conhecer o espaço estudado e suas relações, pois é nele 

espaço que ocorrem as transformações sociais e políticas, e econômicas de 

uma sociedade. 

A discussão sobre espaço vai surgir inicialmente com Ratzel (1899) 

como sendo um local onde há as condições de realização do trabalho, seja ele 

natural ou o trabalho socialmente produzido. A ideia de espaço vital ratzeliana 

exprime as necessidades do homem enquanto indivíduo e ser social, esse 

espaço é a priori o local onde se é possível atender necessidades básicas 

como moradia e alimentação, num segundo momento, onde a organização 

social se mostra mais articulada o espaço perde a função meramente de 

sobrevivência e se torna, com a formação do Estado, um instrumento de poder 

político, cultural, econômico.  

Já na visão de Hartshorne (1939, apud CORRÊA, 1995, p. 18) 

“espaço é absoluto, isto é, um conjunto de pontos que tem existência em si, 

sendo independente de qualquer coisa.” Nessa concepção o espaço é visto 

apenas como um local onde as coisas acontecem sem conexão com os 

eventos histórico-sociais. Para Hartshorne caberia a Geografia estudar os 

eventos organizados espacialmente, enquanto a História faria a análises 

desses eventos enquanto a dimensão do tempo. O autor argumenta que cada 

espaço é único, onde não poderia utilizar generalizações, sendo que a análise 

deve ser desprovida de conceitos previamente utilizados em outras análises.  

Mas as análises da Geografia em relação ao espaço foram 

adaptadas conforme a corrente de pensamento que marcou determinada 

época, para os geógrafos teoréticos-quantitativos é visto de duas formas que 

se relacionam à isotrópica e sua representação matricial. Na análise isotrópica 

o espaço é considerado como um paradigma racionalista e hipotético-dedutivo, 

onde há uma homogeneidade das condições naturais, sociais e econômicas. 

Entretanto, a partir de uma variável espacial, à distância, é possível identificar 

as diferenciações existentes no espaço (CORRÊA, 1995). 

Já a representação matricial do espaço traz para a discussão a 

Geografia como uma ciência espacial na qual seriam analisados os fenômenos 



sociais e naturais, a partir de um ponto comum que é o espaço, visto como 

fator de unidade à ciência geográfica. Essa linha de pensamento remonta a 

analises das redes, movimentos, nós, hierarquias e superfícies. Contudo, 

segundo Corrêa (1995) essa é uma visão limitada do espaço que está 

direcionada fortemente para a análise da distância, como uma das mais 

importantes variáveis de análise do espaço, deixando de lado ou em segundo 

plano as contradições sócio-espacias, o tempo e as transformações existentes. 

Com a Geografia Crítica, a partir de 1970, o espaço é retomado 

como um conceito chave para a Geografia. Essa nova forma de análise está 

fundamentada no materialismo histórico e dialético, onde o espaço é fator 

imprescindível para as lutas de classes, representando em sua configuração as 

contradições existentes na sociedade. Para Lefebvre o espaço não pode ser 

considerado um “espaço absoluto, vazio e puro, lugar dos números e das 

proporções” e nem visto como “produto da sociedade” um local funcional, 

resultado da ocupação social e sua produção. Segundo Corrêa (1995) o 

espaço é visto também como um campo político, lugar onde ocorre a 

reprodução das relações sociais de produção e as lutas de classes. 

A compreensão do espaço se torna assim essencial para entender e 

explicar as relações sociais e de produção existentes. Segundo Corrêa: 

O mérito do conceito de formação sócioespacial, ou simplesmente 
formação espacial, reside no fato de se explicar teoricamente que 
uma sociedade só se torna concreta através de seu espaço, do 
espaço que ela produz em, por outro lado, só é inteligível através da 
sociedade. (CORRÊA, 1995, p. 26) 

Sendo assim, o espaço é fator determinante para condicionar o 

desenvolvimento da sociedade e ao mesmo o espaço é condicionado pelas 

diversas relações sociais, produtivas que nele se apresentam e por suas 

próprias leis que são existentes. A compreensão do espaço geográfico deve 

conter todos os elementos que permitem entender a dinâmica existente entre 

natureza, sociedade e todas as suas formas de interação, permitindo uma 

leitura mais próxima do real, indo para o campo da essência do movimento 

sócioespacial. 

 Para Milton Santos (1990) o espaço não é estático, ele possui todo 

um sistema de redes e fluxos que permite disseminação de mensagens, idéias, 



produtos ou dinheiro. Esse movimento espacial está constantemente 

reordenando o território, a partir do momento que novas formas de aprimorar 

as técnicas e as redes são implementadas, e essas passam a interagirem e ao 

mesmo tempo se desintegram, eliminando antigos recortes espaciais e criando 

outros. Esse reordenamento espacial pode atender a determinados agentes ou 

sistemas econômicos e políticos dando a impressão de homogeneidade do 

espaço, onde as sociedades, indiferentemente, vivem no mesmo nível 

econômico, social, político e cultural, entretanto, essa homogeneidade não é 

verdadeira, pois, nem todos estão inseridos da mesma forma nesse processo 

globalização.  

Ainda segundo Milton Santos (1982) para a compreensão da 

realidade há de se usar as técnicas apropriadas. Essas técnicas são utilizadas 

conforme os momentos históricos que a sociedade que a sociedade vive e a 

evolução técnico-científico-informacional, elas devem ser analisadas a partir de 

um determinado lugar, levando em consideração também a relação histórica 

existente. Para o autor é tarefa do geógrafo, a partir do momento que há uma 

natureza humanizada, utilizar-se de várias técnicas para compreendê-la.  

A análise de Corrêa (1995) traz ainda para a discussão a questão do 

espaço e a Geografia humanista e cultural, que também surgiu na década de 

1970 fundamentada na fenomenologia e no existencialismo, é uma critica a 

Geografia lógico-positivista. Essa corrente está fundamentada no subjetivismo, 

nas experiências de vida, no simbolismo, e o espaço nessa análise remete à 

ideia de espaço vivido, prevalece o conhecimento de um determinado povo ou 

grupo em relação ao espaço conforme sua vivência.  

O espaço nesse contexto ganha novas formas de análise, torna-se 

espaço de vida, espaço de morte, o espaço sagrado e o profano. Ele está 

diretamente ligado às crenças, à cultura, ao modo de vida das pessoas e ao 

seu cotidiano, ganhando uma análise que vai além do observável, mas é 

necessário sentir e viver o espaço para conhecê-lo. 

A compreensão do conceito de espaço é algo ainda muito discutido 

na Geografia, devido a sua multiplicidade, à dinâmica que lhe é própria, defini-

lo é algo complexo, mas extremamente importante para as análises 



geográficas. Para Harvey (1973, apud CORRÊA, 1995) as diversas atividades 

humanas estabelecem diferentes conceitos de espaço, que é por nós 

empregados conforme as circunstâncias analisadas.  

A identificação de uma determinada sociedade com o seu espaço 

permitem que ela possa mantê-la em equilíbrio, ou mesmo 

preservada/conservada, ou então ter uma postura totalmente de descaso seja 

na área urbana ou na rural. Normalmente no perímetro urbano a existência de 

áreas verdes para convívio social é escassa, as cidades estão cada vez mais 

se tornando estruturas de concreto, e quando há áreas verdes preservadas 

normalmente a especulação imobiliária utiliza para atender a demanda das 

classes mais altas. 

Na cidade de Araguari em Minas Gerais, a população é beneficiada 

por duas áreas verdes dentro do perímetro urbano de livre acesso a todos, são 

considerados parques municipais, entretanto, o que a realidade apresenta é 

uma total diferenciação no que se refere ao conhecimento e aos cuidados tanto 

do poder público municipal quanto da população.  

Esse trabalho faz uma análise do Parque Municipal do Desamparo, 

localizado a cerca de 2,5 quilômetros do centro da cidade, com o objetivo de 

analisar uma questão sócio-ambiental não se limitando apenas as análises 

físicas da área, mas também, considerando o ambiente como parte integrada 

ao meio urbano, estando diretamente ligado as transformações sócio-espaciais 

da cidade. Espera-se ainda com este estudo, contribuir para a viabilização da 

abertura do parque à comunidade, que atualmente não conta com nenhum tipo 

de infra-estrutura e ainda passa por problemas de degradação ambiental. 

O trabalho de revitalização da área passa também por um processo 

de conscientização da sociedade quanto ao parque, já que a grande maioria 

dos munícipes não sabe que aquela área é de preservação permanente do 

município e patrimônio da população. E o descaso começa com os próprios 

moradores dos bairros que moram no entorno do parque que não tem noção da 

importância do local, pois encontram-se várias nascentes que abastecem um 

importante curso d’água da cidade. 



A ocupação urbana ocasiona inúmeras alterações espaciais e 

ambientais e, conseqüentemente, na dinâmica dos recursos hídricos. Assim, 

compreender como o espaço é transformado, interpretando os processos que 

potencializam os impactos ambientais, é essencial para a gestão dos recursos 

naturais. Consequentemente é necessário um sistema de planejamento e 

gestão adequados que viabilize a conservação do ambiente natural e que 

possa ser usufruído pela comunidade, principalmente porque a unidade natural 

em questão encontra-se no perímetro urbano e próximo a bairros mais pobres, 

onde a população tem poucas ou nenhuma opção de lazer. 

Para compreender os problemas atuais das cidades é preciso 

recorrer a historia da urbanização brasileira. O processo de urbanização e 

industrialização que iniciou-se no Brasil a partir da década de 1950, com o 

processo de industrialização e as políticas desenvolvimentistas, as cidades têm 

se tornado cada vez mais adensadas, entretanto, o planejamento das cidades 

não acompanham essa dinâmica. Dessa forma, no ambiente urbano é possível 

identificar as diferentes formas de apropriação, uso e ocupação do espaço, 

sendo que, as classes sociais mais baixas acabam por ocupar áreas de 

preservação ambiental, o que muitas vezes representa um risco não apenas 

para o meio ambiente, mas também para a população que ali se encontra. 

No final da década de 1960, houve uma releitura acerca dos 

conceitos de desenvolvimento, surgiram modelos alternativos que se 

desprendiam do aspecto puramente econômico e levava em consideração as 

questões ligadas à qualidade de vida. Nas décadas de 1970 e 1980 a 

discussão sobre a conservação e preservação dos recursos naturais e o papel 

do homem nesses estudos levaram à reformulação dos conceitos de 

planejamento, influenciados pelos estudos de impacto, considerando a questão 

ambiental essencial para qualquer tipo de planejamento. Desta forma, o 

planejamento ambiental surgia como um caminho para o desenvolvimento 

social, cultural e econômico, sendo apresentado como um instrumento que 

preservava o ambiente e melhorava a qualidade de vida da sociedade Santos 

(2007, p. 17). 



Com a constante cobrança da sociedade para que se instalasse um 

sistema econômico que fosse capaz de conciliar desenvolvimento econômico 

com a preservação dos recursos naturais e a melhoria na qualidade de vida, 

houve a necessidade de se criar órgãos públicos que tivesse o dever de 

orientar, legislar, fiscalizar e punir aqueles que não cumprissem com a 

legislação ambiental vigente. Dessa forma, em novembro de 1992, foi criado no 

Brasil o Ministério do Meio Ambiente, órgão máximo vinculado ao Governo 

Federal que tem como objetivo:  

 

promover a adoção de princípios e estratégias para o conhecimento, 
a proteção e a recuperação do meio ambiente, o uso sustentável dos 
recursos naturais, a valorização dos serviços ambientais e a inserção 
do desenvolvimento sustentável na formulação e na implementação 
de políticas públicas, de forma transversal e compartilhada, 
participativa e democrática, em todos os níveis e instâncias de 
governo e sociedade. (BRASIL, Ministério do Meio Ambiente, 1992) 

 

Entretanto, já existia no Brasil, desde 1986 o CONAMA – Conselho 

Nacional do Meio Ambiente com o intuito de dispor acerca da Política Nacional 

de Meio Ambiente, que na sua resolução nº 001, publicada no Diário Oficial da 

União em 17 de fevereiro de 1986, define o conceito de Impacto Ambiental 

como sendo: 

 

[...] considera-se impacto ambiental qualquer alteração das 

propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 

causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 

atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: a saúde, a 

segurança e o bem estar da população; as atividades sociais e 

econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio 

ambiente; a qualidade dos recursos ambientais. (BRASIL, CONAMA, 

1986) 

 

Como especificado na Resolução 001 do CONAMA, artigo 1º, é 

considerado impacto ambiental todas as alterações causadas no meio 

ambiente e que de uma forma direta ou indireta afeta não só a vida do bioma 

em questão, mas também a sociedade. Os reflexos dos impactos ambientais 

podem ser identificados com muita facilidade ao analisar o ambiente urbano, é 

claro que no meio rural os impactos também geram danos às vezes 

irreversíveis à natureza. Contudo, na cidade, devido à aglomeração 



populacional, a degradação ambiental tem causado grandes danos sociais e 

econômicos à população e ao governo. 

Assim, pode-se perceber que a legislação brasileira e também os 

planos diretores municipais, buscam, teoricamente, adequar a ocupação e o 

crescimento da cidade com a questão ambiental. Mas o que realmente ocorre é 

o descaso do poder público que não cumpre com suas obrigações no sentido 

de fiscalizar e punir ações irregulares e minimizar os impactos ambientais no 

meio urbano. 

Segundos Santos (2007), as avaliações de impacto ambiental 

servem como subsídio para o planejamento ambiental, pois essa avaliação é 

um processo que engloba os objetivos e objetos da área analisada, 

possibilitando identificar a qualidade do meio ambiente e também os resultados 

obtidos a partir das ações implementadas. Com as análises de impacto 

ambiental é possível criar cenários futuros do local onde será feito o 

planejamento, para que todas as ações realmente atendam ao objetivo do 

planejamento é importante que toda a comunidade esteja participando na 

elaboração do estudo e nas tomadas decisões.  

Os estudos de impacto ambiental se tornaram um instrumento tão 

importante para os planejadores que Ab’Saber diz o seguinte: 

 

Tenho uma particular admiração pelos pesquisadores ou profissionais 
preparados que deixam uma contribuição para corretas metodologias 
aplicáveis à elaboração de projetos. Maior admiração ainda por 
aqueles que são capazes de internalizar a previsão de impactos em 
seus projetos. Acrescentando a tudo isso a necessidade de analisar 
interdisciplinariamente a viabilidade dos projetos em suas 
características técnicas, econômicas, sociais, jurídicas e, sobretudo, 
éticas. Éticas com um modelo de desenvolvimento que possa atender 
de alguma forma a todas as classes socioeconômicas e socioculturais 
da pirâmide demográfica regional. (AB’SABER, 2006, p.98) 

 

A expansão e o crescimento urbano sobre as áreas de preservação 

ambiental, mananciais e bacias hidrográficas refletem as contradições sociais 

existentes, cada vez mais a demanda por novos espaços urbanos faz com que 

as áreas verdes deixem de ser um bem comum e adquiram valor econômico 

privado. Para Penna (2001, p.10), “[...] tanto a natureza quanto a totalidade do 



ambiente urbano, se transformam em espaços políticos, porque são produtos 

das relações sociais que articulam a cidade numa totalidade concreta.” 

Segundo o autor, o planejamento deve possibilitar a solução da crise urbana e 

ambiental, recuperando a qualidade de vida e a cidadania, pois pouco valeria 

as ações voltadas para as questões de sustentabilidade ambiental, se as 

questões sociais não tivessem a mesma atenção, prevalecendo redutos de 

violência pobreza e exclusão, criando a “insustentabilidade social da cidade”. 

A contextualização do problema é de suma importância para o 

processo de planejamento, é necessário inserir no estudo a questão da 

espacialidade e da temporalidade, os estudos devem ir além da identificação 

dos efeitos imediatos e locais e considerar o sistema de forma mais ampla, 

integrado a outros sistemas, e avaliando o histórico do ambiente para planejar 

o futuro. Os estudos de impacto ambiental devem compreender as relações 

sociais existentes, relacionando as dimensões físicas, político-sociais, sócio-

culturais e espaciais (COELHO, 2004). 

O planejamento ambiental é o planejamento das ações antrópicas 

no meio, considerando a capacidade de suporte do meio ambiente, buscando 

uma melhoria da qualidade de vida dentro de parâmetros ecológicos que 

garantam a sustentabilidade do meio ambiente e da sociedade Peres e 

Mendiondo (2004). Os planejamentos ambientais são estruturados por etapas 

distintas que envolvem o planejamento urbano, sistemas de avaliação de 

recursos hídricos e avaliações de impactos ambientais. 

No caso do Parque Municipal do Desamparo em Araguari (MG) os 

gestores municipais apresentaram um completo descaso pela questão 

ambiental e também pela sociedade, já que o parque é um patrimônio da 

população. O Parque Municipal do Desamparo foi criado pela Lei Municipal 

2529 de 30 de novembro de 1989 com o intuito de “resguardar atributos 

excepcionais da natureza, conciliando com a proteção integral da flora, da 

fauna e das belezas naturais, com a utilização para objetivos educacionais, 

recreativos e científicos”. Apesar de existir a 20 anos, poucas pessoas sabem 

que a Mata do Desamparo é um parque municipal, a população conhece o 

local como o antigo “buraco do Santa Helena” se referindo ao processo erosivo 



de grandes proporções que existia no local, fato que mostra claramente que 

não há uma preocupação do poder municipal em fazer a integração da 

população com o parque.  

A ocupação urbana desordenada e a falta de políticas públicas que 

atenda a necessidade da população e ao mesmo tempo seja capaz de 

conservar o ambiente natural é uma questão extremamente complexa e que 

demandam profissionais e projetos capazes de integrar o homem e o ambiente. 

Essa falta de iniciativa e de preocupação com as questões urbano-ambientais 

fez com que durante anos o Parque não tivesse nenhum tipo de respaldo por 

parte da Prefeitura Municipal e da sociedade, encontrava-se totalmente 

abandonado, como se não fizesse parte do ambiente, um local que para 

algumas pessoas estava apenas ocupando um espaço que poderia ser 

utilizado para outros fins.  

Foi apenas após a intervenção do Ministério Público na questão da 

gestão do parque que a prefeitura municipal foi obrigada a tomar as 

providências cabíveis para a contenção e recuperação da área onde a erosão 

já comprometia a estrutura de algumas casas vizinhas ao parque, para os 

investimentos necessários foi criado o Fundo Municipal do Meio Ambiente, 

onde a prefeitura deposita mensalmente um valor determinado pela justiça para 

recuperar essa e outras áreas. 

O processo de recuperação contou com duas fases onde a primeira 

foi à construção do sistema de drenagem pluvial das áreas próximas ao 

Parque, entretanto, esse sistema de drenagem pluvial não contempla toda a 

região do entorno, existindo ainda o problema de escoamento superficial para 

dentro do Parque, sendo necessária a construção de barreiras para a 

contenção da água e do entulho que vem dos bairros próximos. A segunda 

etapa, de responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente, foi a fase de 

recuperação da área degradada, primeiramente com a reposição de solo já que 

devido à erosão existiam áreas em que as rochas estavam expostas; a 

estabilização do talude e a implantação de curvas de nível e o plantio de 

gramíneas para que durante o período de chuvas a enxurrada não levasse todo 

o material que colocado para a recomposição do local. 



Contudo, outros problemas permanecem, já que as áreas próximas 

às cabeceiras do córrego encontram-se urbanizadas com o traçado das ruas 

favorecendo a canalização da água pluvial em direção ao córrego, fato 

constatado, já que a canalização para a recuperação da antiga voçoroca 

existente no parque direciona a água pluvial que é captada dos bairros a 

montante, para o leito do Córrego do Desamparo ainda dentro do Parque, além 

disso, intensificação da ocupação dos bairros vizinhos ao local aumenta o 

processo de impermeabilização dessas áreas, conseqüentemente, há o 

aumento do escoamento superficial. Essa água que desce dos bairros 

próximos, boa parte não é captada pelo sistema pluvial, e devido à declividade 

da área, essa água escoa para dentro do parque com alta velocidade trazendo 

todo tipo de entulho que é arrastado durante o percurso. Esse processo 

intensifica o desgaste do solo, aumentando a formação de ravinamentos, 

possibilitando o aparecimento de novas erosões no Parque. 

Existe ainda a os problemas que estão diretamente relacionados às 

questões de educação e preservação do patrimônio público e também da 

concretização da implantação de serviços públicos básicos como a coleta de 

lixo e saneamento básico. Dentro da área é possível encontrar muito lixo e 

entulho, parte desse lixo desce das áreas vizinhas para dentro do Parque no 

período de chuva, outra parte é jogada pela própria população. Isso é um 

indicativo que as pessoas que moram no entorno da área não se identificam 

com ela, o Parque do Desamparo, é visto como um problema e não como uma 

possibilidade de ter local que permita uma qualidade de vida melhor. 

Os investimentos necessários no parque dependem diretamente da 

relação que a população, principalmente do entorno da área, tem com o 

mesmo. Dentro do Projeto de Recuperação do Parque foram colocadas as 

cercas no perímetro da área a fim de tentar conter a depredação e contratada 

uma empresa para dar manutenção no local como o controle de pragas, fogo, 

cercas, vegetação invasora, etc.  

Entretanto, como não há essa identificação da população com o 

Parque fica difícil fazer a manutenção básica, sendo necessário refazer as 

cercas e portões periodicamente, devido ao vandalismo que ocorre no local. As 



cercas são freqüentemente cortadas por moradores que moram próximo, e 

animais (cavalos e mesmo vacas) são colocados dentro do parque para se 

alimentarem. Há também o vandalismo que tem o intuito simplesmente de 

destruir o bem “público”. E um dos casos mais preocupantes observado é a 

utilização do local como ponto de esconderijo e tráfico de drogas, fato que sai 

da esfera ambiental e torna-se um grave problema social e de segurança 

pública. 

Os projetos municipais para o local oferecem certo alívio, podem não 

ser os mais adequados, mas vai garantir uma melhor utilização da área. Entre 

os projetos estão a construção da sede da Polícia de Meio Ambiente e da 

Secretaria de Meio Ambiente, como forma de garantir a segurança e fazer com 

que a população da cidade conheça e agregue o Parque Municipal do 

Desamparo como um patrimônio da cidade que deve receber todos os 

cuidados para que se mantenha conservado.  

A participação de todos os sujeitos envolvidos com planejamento, a 

execução e manutenção da estrutura e de todos os recursos existentes no 

parque devem ser contínuas funcionando como um sistema de cooperação, 

onde todos têm como objetivo principal recuperar e conservar o parque, 

conseqüentemente, a o córrego do Desamparo, que é um bem pertencente a 

toda a população araguarina. 

 

CONSIDERAÇÕS FINAIS 

Desde que ocorreram os processos erosivos no Parque Municipal do 

Desamparo, a promotoria da cidade criou o Fundo Municipal do Meio 

Ambiente, no qual a prefeitura tem que depositar uma quantia mensal. Parte 

desse fundo deve ser aplicada no parque e já existem alguns projetos na 

Secretaria de Meio Ambiente como a implantação da sede da Polícia Militar 

Ambiental, a sede da própria Secretaria de Meio Ambiente, anfiteatro e toda 

uma estrutura para a realização de projetos de Educação Ambiental. 

Entretanto, segundo o Promotor de Meio Ambiente, essa verba só será liberada 

a partir do momento que a população se conscientizar da importância do 

parque e passarem a ser colaborados na preservação do mesmo. 



Surgem dessa forma alguns problemas, para que a população tenha 

essa conscientização, primeiramente é necessário “apresentar” o parque a toda 

à população da cidade, fazer com que eles conheçam o local e veja o quão 

importante ele é, não apenas por ser uma área verde no ambiente urbano, fator 

hoje muito valorizado, mas também por ser uma microbacia, fonte de 

abastecimento de água. Com relação à população que mora no entorno do 

parque esse trabalho deve ser mais intenso, pois são eles que estão em 

contato direto, e atualmente, são eles os principais causadores dos danos na 

estrutura e no ambiente do parque. 

 Para viabilizar esse trabalho a Promotoria de Meio Ambiente 

juntamente com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente pode fazer implantar 

ações com as Associações dos Bairros do entorno, desenvolvendo projetos de 

conscientização, palestras sobre Educação Ambiental, pode-se formar equipes 

mirins de “Proteção do Meio Ambiente” podendo utilizar as crianças da Escola 

Municipal que fica há uma quadra do parque, até as aulas de Ciências Físicas 

e Biológicas podem ser ministradas no PMD, fazendo com que as crianças e 

adolescentes tenham uma formação sobre as questões ambientais mais 

concreta, já que é parte da realidade delas. Dessa forma, o parque passa a ser 

parte da vida da população e a população passa a ser parte do parque, num 

sistema de simbiose.  

Mas para que essas ações dêem certo é preciso caminhar 

juntamente com a melhora da situação social de muitas famílias que moram no 

entorno do parque, e vivem em situação de risco social, moradias 

improvisadas, falta de saneamento e água tratada, violência, tráfico de drogas, 

todos esses problemas precisam ser sanados urgentemente, pois, não é 

possível a sociedade discutir a preservação ambiental e fechar os olhos para 

problemas sociais tão graves que afligem a população. A realização de um 

planejamento ambiental/urbano coerente e eficaz passa por um projeto de 

urbanização da atual “favelinha” permitindo que população local tenha uma 

condição de vida digna, a instalação da infra-estrutura como asfalto, rede 

pluvial e de esgoto.  



A ocupação das crianças em programas sociais irá afastá-las das 

ruas, da violência e do tráfico de drogas. Uma opção é a parceria com os 

clubes Quero-Quero e Recanto do Galo, que estão inseridos no entorno do 

parque, para o atendimento dessas crianças e adolescentes com projetos de 

prática de esportes utilizando a infra-estrutura que já existe. No caso do Quero-

Quero que pertence ao 11º Batalhão de Engenharia e Construção, algumas 

outras atividades podem ser inseridas, já que o Exército conta com equipes 

médicas, odontológica, entre outros.  

Mas para isso acontecer é necessário que o planejamento sócio-

ambiental tenha a participação de todos os agentes envolvidos, durante todas 

as etapas do projeto. Participar em planejamento significa estar a par, integrar-

se pela razão ou pelo sentimento e esse deve ser o primeiro passo para 

inserção do parque na vida da população. Nenhum projeto que possa se 

estabelecer no local terá continuidade se a população não estiver consciente 

da importância da sua participação na preservação do Parque Municipal do 

Desamparo. 
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