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RESUMO 
 
 

Sapucaí-Mirim localiza-se no extremo sul de Minas Gerais, formando o vale do Rio Sapucaí-
Mirim, ao qual lhe empresta o nome. Ocupa pouco mais de 1% da área total do município. O 
restante trata-se de zona rural dominada pelo bioma Mata Atlântica. A economia sustenta-se 
por serviços, indústrias e agropecuária. No setor de serviços destaca-se um acampamento de 
férias com duas unidades. O setor industrial conta com duas fábricas de pequeno porte. A 
agropecuária mostra sua importância pela diversidade de produtos, porém as atividades de 
extração vêm sofrendo uma forte queda na produção devido à falta de matéria prima. Quanto 
aos recursos naturais e paisagísticos, sua localização na serra da Mantiqueira é privilegiada, 
rodeada por montanhas e com hidrografia farta. O município apresenta belas paisagens, 
alguns lugares pouco conhecidos e, consequentemente, inexplorados. Levando em 
consideração questões urbanísticas, a cidade não apresenta perspectivas de crescimento e 
melhoramento urbano. Não existe planejamento para expansão das diferentes zonas da 
cidade. Não existem políticas públicas referentes a compensações ambientais. Existem poucas 
opções de lazer, convívio e prática de atividades físicas. A cidade apresenta deficiência em 
acessibilidade e equipamentos urbanos. Arborização urbana é quase nula. Sua conexão com a 
rodovia de acesso é considerada inadequada. Percebe-se, então, a necessidade de uma 
intervenção tal que surta efeitos em todas as áreas apresentadas. A cidade é cortada por um 
rio de médio porte considerado bastante importante para a região, o rio Sapucaí Mirim, cujo 
entorno mesmo sem cuidado algum, oferece um dos locais mais agradáveis da cidade e segue 
paralelamente à rodovia de acesso que conecta a cidade região afora. A proposta do presente 
trabalho é a criação de um parque linear às margens do rio Sapucaí-Mirim de forma a qualificar 
a área primeiramente. Integrar a cidade dividida pelo rio. Criar áreas de convívio, lazer e prática 
de atividade física aumentando as opções da população. Usar o parque como um atrativo e 
buscar alternativas econômicas relacionadas ao turismo. Para tanto foram feitos levantamentos 
físico-geográficos para caracterizar a situação atual da cidade. Complementarmente a essas 
ferramentas foram feitas visitas técnicas aos diversos pontos estratégicos da área de estudo, 
resultando em imagens e respectivas análises. Com o auxílio de um biólogo foi feito um 
levantamento minucioso para identificação de espécies arbóreas e arbustivas existentes no 
local da intervenção. Foram revisados alguns estudos de caso para subsidiar a proposta. 
Percebeu-se a existência de potenciais inexplorados e problemas solucionáveis no município. 
Pontuando as situações analisadas foram propostos além do parque urbano, núcleos e eixos 
de recuperação, turístico e esportivo contemplando áreas rurais. Para não perder o foco 
urbano, deu-se ênfase ao denominado parque central, tornando-se o ponto de conexão entre 
os núcleos e eixos do parque. Seguiu-se o desenvolvimento do projeto do parque central 
utilizando-se os diagnósticos provenientes das análises e estudos de casos. Foi proposta para 
a porção urbana a ampliação do eixo viário ao longo do rio, respeitando a área de proteção 
ambiental, chegando às respectivas conexões com a rodovia de acesso; manutenção e 
ampliação da vegetação nas margens do rio; implantação de atividades de lazer, esportivas, 
culturais e equipamentos ao longo do rio; e a ramificação dessas propostas para outros pontos 
de conexão da cidade como praças, rotatórias e avenidas. Dessa forma acredita-se que a 
qualidade de vida das pessoas seria incrementada, assim como o benefício ambiental causado 
pela revitalização. Por fim, a conexão feita com a rodovia e a grandiosidade do parque numa 
pequena cidade atrairia turistas que por ali passam em busca das cidades vizinhas, resultando 
numa alternativa econômica muito esperada. 


