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Abstract 

This paper discusses two current issues in Brazilian contemporarity: the not planned occupation of 
margins of highways and the impact of urbanization to the environment through the use of natural 
landscape as a scenery for the tourism and leisure. It aims to propose possible ways in which 
architects and urbanists  can act in landscape design, through the study of a real case in MG-010, 
a Brazilian highway in Serra do Cipó, state of Minas Gerais. 
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1. INTRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO 

Num momento em que se propõe resgatar a “Estrada Real” - o caminho de Santiago à brasileira, 
que leva do Rio de Janeiro à Diamantina, este texto pretende abordar as reais estradas que rasgam 
as nossas paisagens. 

Este trabalho faz parte da pesquisa e proposição de projeto constantes da minha tese de doutorado, 
embasadas em um estudo de caso concreto – o distrito de Serra do Cipó, um lugar que vem sendo 
ocupado às margens da Rodovia MG-010, em área contígua ao Parque Nacional da Serra do Cipó, 
a 100 km de Belo Horizonte, Minas Gerais. 

Por sua expressiva beleza cênica e atrativos naturais caracterizados por montanhas, abundância de 
cursos d’água além da biodiversidade de flora e presença de sítios arqueológicos, a região, 
anteriormente com características rurais, vem se tornando um enclave turístico. 

Dada a proximidade com a região metropolitana de Belo Horizonte, aí ocorre um afluxo de 
visitantes e turistas que busca o lazer ligado à paisagem natural que a cidade pouco oferece. Este 
contingente de turistas vem aumentando e registra-se  um ponto de inflexão significativo a partir do 
final dos anos oitenta, momento do asfaltamento da rodovia MG-010 até o Parque Nacional.  

O distrito de Serra do Cipó, situado no sopé da serra e na beira da rodovia, começa a assistir agora 
à continuidade do asfaltamento desta estrada nos 65 Km da subida da serra, aumentando sua 
vulnerabilidade ao tráfego, já que a pavimentação vai ligar cidades históricas importantes como 
Conceição do Mato Dentro e em um segundo momento, Serro e Diamantina, esta última patrimônio 
mundial. Neste cenário, o local pelas  razões acima citadas vem se tornando um foco de mudanças 
sócio-espaciais.   

No trecho urbano do distrito, a rodovia asfaltada sem acostamento, nem passeios para os pedestres 
se confunde com a rua principal do povoado. A ocupação ao longo da estrada, que já se 
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apresentava desordenada e impactante ao meio ambiente, só vem se deteriorando. Da  rodovia saem 
vielas de terra que chegam às montanhas próximas limítrofes ou ao ribeirão Soberbo, primeiro 
afluente do rio Cipó, depois de sair das terras do parque. 

Colados às margens da rua-rodovia estão proliferando edificações na maioria sem qualificação 
estética e ambiental como comércios caracterizados por lojas de materiais de construção, mercados, 
vendas de souvenirs, restaurantes, inúmeros bares e pousadas. Ao longo das ruas que se abrem nos 
novos loteamentos, proliferam as segundas residências de lazer e outras pousadas que hoje já 
atingem o número de cinqüenta estabelecimentos.  

Apesar de ser uma área de proteção ambiental – APA Morro da Pedreira e região de influência do 
Parque Nacional, sob jurisdição do IBAMA, não há um plano diretor de uso e ocupação do solo, 
nem zoneamento econômico ecológico, além de apresentar precária infra-estrutura sanitária. Como 
exemplo, apenas 70% das edificações apresentam fossa séptica.   

O resultado é o que pode ser visto - edificações construídas sem recuo necessário e legal das pistas 
de rolamento da rodovia, a sua maioria sem estacionamento, ocasionando um fluxo caótico de 
veículos em finais de semana e feriados, já que nesta época, aumenta em até dez vezes o número de 
turistas. O distrito de aproximadamente três mil habitantes, passa a ter até trinta mil moradores 
temporários nos feriados e férias de verão. Na ausência de passeios para pedestres, moradores e 
visitantes caminham pelas pistas de asfalto provocando insegurança além de acidentes inevitáveis 
em tais circunstâncias.  

Há também o que não passa a ser visto – As montanhas tão expressivas e belas chegam a ser 
ocultadas pelas placas e outdoors colocadas à revelia na beira da rodovia. Não é sem motivo que 
aqueles visitantes que ali chegam pela primeira vez sempre perguntam – Onde é a Serra do Cipó?  
Esta serra importante e que dá nome ao lugar, está escondida atrás da parafernália construtiva e 
midiática da especulação imobiliária.   

Esta situação, que é uma ilustração do que ocorre por todo o Brasil, exige uma tomada de decisão 
por parte dos órgãos institucionais, das populações que habitam, visitam e pesquisam a região e dos 
arquitetos, paisagistas e urbanistas.  

O fenômeno de indução de assentamentos e de urbanização desordenada ao longo das faixas 
lindeiras das rodovias está presente em todo o nosso território. Estes assentamentos passam a se 
constituir periferias de grandes cidades, vilarejos que muitas vezes passam a constituir cidades com 
estes corredores viários que as rasgam. Nestas condições estas estradas passam a ser ora muralhas 
horizontais negras, dividindo ao meio os tecidos urbanos e as vizinhanças, ora faixas manchadas de 
vermelho pelo sangue daqueles que tentam atravessá-la na tentativa de driblar o tráfego.   

Por outro lado vemos na contemporaneidade e no Brasil em particular, as populações citadinas se 
apropriarem do campo e das paisagens que apresentam atrativos naturais em busca de um lugar 
idílico, um lugar ao sol ou à sombra para fugirem da violência urbana e do caos das grandes 
cidades. Mas será que de fato encontram este “paraíso” almejado? 

Este texto tenta juntar estes dois temas concomitantemente: a busca do turismo e do lazer nas 
paisagens naturais e a ocupação lindeira das estradas que vem ocorrendo nestes casos, visando 
discutir as formas de atuação do arquiteto e urbanista no projeto da paisagem, ilustrando-o com o 
estudo de caso em foco. 
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Fig. 01 - Mapa de Situação 

Fig. 02 - Área de Estudo com Núcleo Polarizador e Rede de Vetores 

Santana 
do Riacho 

Conceição  
do Mato Dentro 

Parque Nacional 
da Serra do Cipó 

Área de Estudo 

Belo  
Horizonte 

Jaboticatubas 

Morro do 
Pilar 

MG -10 

Serra do Cipó



4 

 

2. PAISAGEM: NATUREZA E MITO 

  

O desejo de retorno à natureza, motivado pelos problemas da cidade remonta ao século XIX, com a 
revolução industrial que enfumaçou as cidades. Na contemporaneidade este se exacerba nas 
populações citadinas, como pode ser observado na pesquisa em foco como um sentimento de 
incômodo diante da violência urbana, da sua poluição visual, sonora, olfativa, o congestionamento 
do tráfego de veículos, principalmente nas grandes metrópoles do terceiro mundo, caso em que se 
insere Belo Horizonte. 

A vida ao ar livre, próxima à natureza, passa a funcionar como um antídoto ao stress urbano. A 
natureza passa assim a significar o descanso, o silêncio, os movimentos lentos, os bons odores, a 
saúde física e mental, acionados na sua versão  “idílica”, pelos meios de informação.   

Sergio Buarque de Holanda se refere ao Brasil como o mito do paraíso edênico, mito este que vai 
permear a idéia de natureza mesclada à história de exploração dos quais os nomes,  “Brasil” e 
“Minas Gerais”, são exemplos explícitos. 

Euclides da Cunha no texto “Fazedores de Deserto”, faz alusão a esta prática de ocupação e 
colonização do solo brasileiro, essencialmente predatória e destrutiva. Nesta direção, vai-se 
construindo a lógica da ocupação predatória da terra, mesclando paraíso e destruição.  

Nesta cena contemporânea, frente à emergência de constituição do novo imaginário coletivo, tendo 
como modelo a aldeia com sua conexão global que parece responder ao ideário do novo espaço 
idílico, também as formas territoriais começam a mudar e a seu turno se tornam elementos 
importantes da constituição de novas pautas para a reflexão do arquiteto paisagista.  

Este momento exige pois um forte esforço no sentido de uma reorientação para a organização 
destes espaços e das novas opções sociais.  

A situação de países como o Brasil nos quais coexistem diversos tipos e formas de capitalismo 
periférico e com populações em segmentos sociais extremados, precisa ser pensada de forma 
diferente de países do eixo  capitalista  central. 

Um fator importante é a relação entre os segmentos sociais que se apropriam dos territórios na 
busca do lazer e as populações tradicionais que ali sempre habitaram. Uma das noções 
diferenciadas que pudemos observar é a noção de território na perspectiva dos moradores – o 
território depende não somente do tipo de meio físico, mas também das relações sociais existentes.  

Um dos processos desorganizativos dessas culturas reside nos vetores da globalização e na 
uniformização cultural, já que estas culturas tradicionais não se encontram isoladas, mas articuladas 
ao modo de produção capitalista. 

O que podemos constatar em nosso estudo é que a articulação e dependência com a sociedade 
global capitalista teve efeitos desorganizadores e desestruturadores na organização social local. À 
economia de subsistência se introduziu uma economia mercantilizada, que gerou falta de  trabalho 
local, ocasionando o êxodo para Belo Horizonte ou cidades vizinhas; mas é fato também que 
muitos depois retornaram para abrirem um pequeno comércio ou para a prestação de serviços, já 
que não encontraram uma situação favorável na capital e arredores. 

Também ao imaginário coletivo local, foram agregados novos imaginários oriundos da vida 
citadina e da televisão, como a prática do cooper, da ginástica, mudança nos hábitos alimentares, 
nas relações familiares, conjugais, etc...  
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Antônio Cândido nos faz ver por um outro lado que a familiaridade “do homem com a natureza vai 
sendo atenuada, à medida que os recursos técnicos se interpõe entre ambos  e que a subsistência 
não depende mais exclusivamente do meio circundante.” (1964, p: 138). 

O primeiro sintoma desta mudança ocorre na esfera do consumo, onde o camponês passa a 
consumir os produtos da cidade – da cultura de subsistência e passa a adquirir produtos de fora, das 
intermediárias, principalmente em áreas mais próximas das grandes cidades como é o caso da Serra 
do Cipó em relação a Belo Horizonte, onde é forte a atração que esta passa a exercer.  

É dentro deste quadro que se pode pensar na criação de áreas preservadas como espaços territoriais 
onde a relação entre o morador e a natureza é colocada de forma a beneficiar e ser beneficiado 
pelas populações tradicionais. A participação das comunidades locais implica em estimular sua 
organização mediante a viabilização da informação, criação de associações locais e considerá-los 
interlocutores privilegiados dentro de um processo participativo.   

 

3. O PROBLEMA DA RODOVIA NA SERRA DO CIPÓ  

O desafio em se propor um projeto a partir da coletividade local e de abordá-lo como uma 
possibilidade de se gestar novas alternativas e valores na relação das pessoas com a paisagem 
através do desenho, incluindo aí o diálogo inter-subjetivo, é a nosso ver o modo de se viabilizar um 
projeto possível e includente, que pudesse estabelecer alianças entre os vários segmentos sociais.   

Para as formas de atuação, adotou-se o método da pesquisa-ação de Michel THIOLLENT (1995), 
no âmbito do paradigma ético-político-estético de Felix GUATTARI (1990), quando contempla as 
relações entre a produção do ambiente e a produção de subjetividades na sua proposta cunhada de 
“Ecosofia”, que associa os três registros ecológicos – físico, social e mental – além de apontar o 
arquiteto como agente catalisador de projetos coletivos.   

Assim, essa tomada de consciência ecológica leva em conta, além das devastações da natureza, as 
devastações no campo social e no domínio das mentalidades. Sem a transformação dos hábitos 
coletivos, segundo Guattari, haverá apenas medidas paliativas relacionadas ao meio físico e 
material. Nesse sentido, ele concebe a arquitetura e o urbanismo como um dos dispositivos capazes 
de deflagrar “subjetivações”, o que equivale a dizer que a própria ação do projeto poderia ser 
agente da produção de subjetividades autônomas. 

Para tal tarefa, é necessária uma atitude diante da realidade que não pode ser tomada no âmbito dos 
escritórios ou no interior das academias. O arquiteto precisa, nas várias escalas do espaço, entrar 
em contato direto com esses coletivos, incorporar-se a eles, numa atitude de reformulação de sua 
postura profissional e seu saber específico. Nessa via, a chance de êxito depende diretamente de um 
trabalho feito em conjunto com as populações, ao estabelecer a troca de saberes, numa nova 
situação de proposta de análise e de intervenção. 

A responsabilidade da instância criadora no âmbito do paradigma ético-estético tratado no livro 
Caosmose de GUATTARI (1992) propõe a produção de dispositivos de agenciamento, que 
funcionem como deflagradores de um acontecimento. 

O acontecimento em foco diz respeito à implantação de obras de pavimentação em uma rodovia. 
Esta, se por um lado, atende a uma demanda de uma determinada sociedade, por outro, muitas 
vezes gera conflitos com as entidades e pessoas direta ou indiretamente envolvidas nas questões de 
preservação ambiental e com os habitantes. Os fatores que levam a esses problemas geralmente se 
situam na falta de informação e diálogo entre atores e agentes intervenientes e na ausência de uma 
inserção dos diversos interesses em um contexto integrado que busque identificar e fortalecer os 
seus aspectos convergentes e solucionar os antagônicos. Segundo ARCARI E DA-RÉ (1999), esta 
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contextualização deve ocorrer a níveis local, regional e até na escala global no caso de envolver um 
patrimônio ambiental relevante mundialmente.  

É precisamente este o caso da rodovia MG-10, que corta a serra do Cipó num trecho contíguo ao 
Parque Nacional e em área pertencente a APA Morro da Pedreira, de reconhecido valor paisagístico. 
Nessa perspectiva, o tratamento dado à rodovia pelos órgãos públicos responsáveis, seja na sua 
construção ou em novas intervenções, não pode se limitar ao convencional e funcional. Em uma 
região com tal importância, torna-se premente acionar algum dispositivo visando esforços no 
sentido de uma valorização dessa paisagem e sua área de entorno, bem como do respeito à 
dignidade daqueles que ali habitam e visitam. 

Além do impacto físico-ambiental da obra, uma rodovia provoca alterações pelas novas 
circunstâncias e condições por ela geradas. A maior facilidade de acesso de mercadorias, bens e 
serviços, como o incremento do turismo, neste caso específico, além de intensificar a 
movimentação, incrementa a ocupação e a especulação imobiliária, pressionando as áreas de 
vegetação nativa e as comunidades tradicionais e gerando uma maior carga de dejetos e resíduos, 
aumentando o risco de poluição do solo, das águas, etc. 

A continuidade do asfaltamento da rodovia MG-10, que vai ligar Belo Horizonte a Conceição do 
Mato Dentro, via Serra do Cipó, sempre esteve presente no horizonte, tendo sido sua construção 
várias vezes intentada. Mas só em 1995 as obras de pavimentação da rodovia efetivamente se 
iniciaram, sem que nenhum pedido de licenciamento ambiental fosse previamente encaminhado 
pelo órgão empreendedor, o DER-MG, aos órgãos ambientais estaduais e federais responsáveis: 
FEAM e IBAMA. Somente depois do início das obras em 1996 é que a FEAM, procedeu às 
solicitações de regularização do processo, que a classificaram como obra de maior impacto.  

A população não solicitou, nesse momento, a Audiência Pública a que tinha direito nos termos da 
Legislação Ambiental, ou seja, o direito de ser informada e ouvida quanto a sugestões para o 
projeto e execução das obras da rodovia. 

De 1996 até o início de 2001, a obra sofreu várias paralisações e só foi de fato reiniciada em março 
de 2001, logo após a posse do prefeito do município de Conceição do Mato Dentro, José F. 
Aparecido de Oliveira, a quem interessava de perto tal asfaltamento. Estaria assim iniciado um 
trecho de interligação do circuito da Serra do Cipó, o que possibilitaria a sua ulterior conexão com 
o Circuito do Diamante, que interessava de perto também à Secretaria de Turismo do Estado, pela 
intenção de se criar a “Estrada Real”. 

 

4. O PROJETO E A AUDIÊNCIA PÚBLICA  

A não ser que a população da Serra do cipó se conscientizasse de seu papel, sobre “o que quer ser”, 
novos rumos se prenunciavam para o território, através da interligação daqueles vários circuitos 
turísticos. Embora o aumento de fluxo não fosse explicitado pelo DER-MG nos ESTUDOS DE 
IMPACTOS AMBIENTAIS - EIA/RIMA, esse aumento podia ser estimado em função das futuras 
articulações com as cidades do Serro e Diamantina, bem como das interligações com o nordeste de 
Minas e com a Bahia, passando por Guanhães e Governador Valadares. Assim, já se podia 
antecipar uma série de transformações na região.  

Foi graças a informações de fontes não oficiais que, em março de 2001, soube-se que as obras de 
asfaltamento da rodovia MG-10 haviam sido paralisadas pela FEAM e novo processo de 
licenciamento deveria ser instaurado. Abria-se então uma oportunidade de uma atuação por parte 
da sociedade civil.  
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Na condição de pesquisadora e arquiteta estava diante da contingência de exercer o papel de agente 
catalisadora de propostas no sentido de uma tomada de decisão coletiva quanto aos destinos 
daquele território. 

Qual era o projeto que se queria para aquele lugar naquele momento? Como era percebido aquele 
Patrimônio Paisagístico? Como a população da Serra do Cipó se posicionava diante dessa nova 
empreitada da rodovia? Havia vontade, por parte da população, de se engajar nesse processo 
decisório? E quanto ao setor público? 

A solicitação de uma Audiência Pública mostrava-se oportuna para desencadear tal processo. Mas, 
antes disso, era necessário que houvesse uma vontade por parte da população no sentido de 
convocá-la e dela participar ativamente. Como o tempo urgia, decidi como arquiteta e 
pesquisadora, assumir a dianteira e a responsabilidade pela deflagração do processo, transmitindo 
para todos os segmentos sociais as informações sobre os processos que envolvem tal empreitada. 
Em associação com as entidades representativas da população, através de uma assembléia geral que 
debateu o assunto, decidiu-se  por solicitar-se a audiência pública junto ao órgão competente, a 
FEAM – Fundação Estadual de Meio Ambiente. 

Tendo sido legitimada representante da população da Serra do Cipó como mediadora da audiência, 
propus ao coletivo presente à reunião que tal tarefa somente seria viável mediante a realização de 
fóruns abertos à população para a preparação do evento, que pudessem funcionar como reuniões de 
debate objetivando explicitar a vontade coletiva. 

Sabia-se estar tocando num ponto crucial do poder, um assunto que envolvia interesses políticos 
diferenciados entre o poder público e o privado e que suscitava pressões, conflitos, jogos de 
interesses e estratégias políticas. Afinal, todas as estratégias, mesmo que não sejam 
necessariamente visíveis, objetivam o exercício do poder. Nesse sentido, a população estaria se 
envolvendo em uma estratégia que resultaria em uma atitude de poder e uma forma de organização.  

A rádio Comunitária, recém inaugurada pela Fundação Comunitária local, funcionou como ponto 
de transmissão das informações, colhidas ou produzidas, ativando e sendo ativada pela conhecida 
força de que é dotada a comunicação boca-a-boca em pequenas comunidades, além do envio de 
cartas abertas à população. 

No início, os debates forma organizados por grupos focais, priorizando o grupo de moradores da 
beira da rodovia, já que seriam eles os mais afetados, tanto na parte de melhorias quanto no aspecto 
da questão fundiária. Sabia-se de antemão que o DER-MG (Departamento de Estradas de Rodagem 
de Minas Gerais) não costuma indenizar os moradores em sua faixa de domínio da rodovia. 
Portanto, era uma questão que iria envolver interesses públicos e privados, além dos interesses 
coletivos e individuais. 

Outros grupos focais seriam os grupos - docente e discente da Escola, o de moradores locais e o 
dos empreendedores do turismo, dentre outros. Todas as formas de estratégias que pudessem tornar 
o evento o mais aberto e democrático possível passaram a ser tomadas, como os locais para 
reuniões na escola, que era mais congregador, refletindo-se na presença de setores diferenciados, o 
que enriqueceria o processo, ajudando a explicitar os interesses convergentes e divergentes. 

Dentre estes interesses, um se sobressaía – aquele que iria mexer com a propriedade privada da 
terra. Ao longo do tempo, várias edificações foram ilegalmente construídas, quase coladas à 
rodovia, sem respeitar a faixa de domínio da mesma e contando com a inexistência de uma 
legislação de uso e ocupação do solo por parte da prefeitura, já que se trata de um perímetro 
urbano. Mas havia também muita ambigüidade por parte dos órgãos públicos, no tocante à 
responsabilidade de zelar pela ordenação e fiscalização das construções. Uma das ambigüidades se 
referia à faixa de domínio do DER-MG que teria passado a ser área urbana e, com isso, de 
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competência da municipalidade. Para complicar o problema, após a criação do Parque Nacional e 
da APA, o distrito passou a ficar numa interseção de instâncias federal, estadual e municipal.   

Numa tentativa de ordenação das questões, foram elaboradas alguns desenhos e croquis mostrando 
duas situações: a situação existente e a situação proposta pelo projeto possível. Ou seja, a situação 
antes e depois, lado a lado, possibilitaria uma avaliação comparativa. A maquete volumétrica, com 
as possibilidades nela esboçadas, facilitava o entendimento da base física por parte da população, 
complementada com os mapas de relevo, drenagem natural, uso do solo, sistema viário, etc. 

A discussão era acirrada. Alguns aventavam a possibilidade de se construir o anel ou desvio, 
passando por fora do povoado, no trecho sugerido no projeto. Outros, principalmente os 
comerciantes, se mostravam contrários, alegando que era importante que a estrada continuasse a 
passar por dentro do povoado, caso contrário poderiam perder movimento.  

Assim, o interesse, que no início era pequeno, foi aumentando à medida que iam acontecendo as 
reuniões e se propagando as informações. Entre os moradores da margem da rodovia, as reuniões, 
ao mesmo tempo que suscitavam os interesses pelas melhorias sugeridas no projeto e enriquecidas 
pela população, provocavam receios diante da expectativa de desapropriação.  

A cada reunião, desenhos e maquetes mostravam os pontos estratégicos da estrada e apresentavam-
se e discutiam-se sugestões mediante o método das fotos e proposições comparativas. Além disso, 
sugestões eram incorporadas e mais propostas acrescentadas. Na terceira reunião, sugeriu-se que o 
projeto específico para o trecho que cortava a área urbana de Cardeal Mota, e que passou a ser 
então denominado - “Avenida Parque Cipó”, ficasse exposto na sub-prefeitura do distrito, com uma 
caixinha para críticas e sugestões.  

A princípio, o projeto ia sendo mostrado com desenhos; depois, com fotos comparativas e 
finalmente, dado o aumento da participação nas reuniões — que, no último fórum, chegou a lotar a 
escola, contando-se aproximadamente cento e cinqüenta pessoas — houve necessidade de se 
prepararem slides. Todos se apressavam a falar diante do gravador para manifestar suas opiniões e 
sugestões de modificações das propostas. Os passeios e ciclovias foram sugeridos e 
entusiasticamente aceitos. As rotatórias também eram quase unanimidade como forma de organizar 
o tráfego. Havia questões mais polêmicas. O desvio da rodovia por fora do núcleo do povoado, 
sugerido por alguns e proposto no “Anel MG-10” do projeto, foi amplamente discutido, embora a 
maioria ponderasse que o prazo curto já não comportaria novos estudos para um outro traçado. 
Parecia ganhar corpo a idéia de se fazer melhorias na rodovia já existente, o que, aliás, era 
expressão da vontade dos comerciantes e de muitos moradores.  

Outra grande polêmica girava em torno da construção do canteiro central, que implicaria na 
duplicação da pista. Muitos, dentre os empreendedores do turismo, donos de pousadas e moradores, 
achavam que tal duplicação era necessária  para a segurança das pessoas na travessia da pista. 
Outros, caracterizados principalmente pelos comerciantes que já haviam instalado seu comércio à 
beira da rodovia, se mostravam ora receosos, ora contrários à duplicação por temerem a 
desapropriação.  Propôs-se então que o canteiro central e a duplicação da pista só fossem realizados 
onde não houvesse edificações construídas, num conceito híbrido de avenida/rua sanfonada.  

Outro tema de discussão dizia respeito aos materiais a serem utilizados. Alguns, dentre o grupo de 
donos de pousadas, sugeriram que a pavimentação do trecho do povoado fosse substituída por 
paralelepípedos de granito, mas muitos moradores se revoltaram com tal idéia por ser ela “contrária 
ao progresso”. Em meio a calorosas discussões, em votação aberta, optou-se por dar à rodovia o 
caráter de “Avenida Parque”, com alguns trechos mais estreitos, mas sempre com acostamentos, 
passeios, ciclovias e rotatórias, e travessias seguras para pedestres, ponto chave para a população. 
Optou-se na impossibilidade de se fazer uma rua interna à rodovia por falta de espaço, de se criar 
uma pista mais próximas à localidade, em pedra ou um material similar. Essa medida visava a 
caracterização da pista de passagem em asfalto e da pista de uso local em pedra, além de propiciar 
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um efeito desacelerador. As travessias para pedestres, desenhadas como faixas largas em pedras 
coloridas da mesma cor das calçadas para os pedestres, foram bem aceitas.  

Quanto ao aspecto da vegetação, sugeriu-se o plantio de espécies nativas de florações entremeadas 
ao longo do ano, as quaresmeiras, as unhas de vaca, e as espécies do cerrado, como os pequizeiros, 
mangabeiras e cagaiteiras, ou da mata, como o pau d’óleo e os monjolos. Foi acatada por todos a 
idéia de se preservar ao máximo possível a vegetação nativa ao longo da rodovia, além do plantio 
dos taludes decorrentes de cortes e aterros ao longo da estrada com vegetação nativa. Foi também 
proposta a criação de corredores e travessias ecológicas para animais bem como cuidados especiais 
com o fogo, mediante a instalação de torres de vigilância, dentre outras.  

A Audiência Pública aconteceu finalmente no dia 13 de Agosto de 2001 na Igreja de Santa 
Terezinha no distrito de Serra do Cipó. Participaram dessa Audiência, além da presença maciça dos 
moradores locais, empreendedores do turismo da região, representantes de diversas prefeituras, entre 
outras, as de Santana do Riacho e Conceição do Mato Dentro, lideranças comunitárias locais, 
entidades ambientalistas, pesquisadores da UFMG totalizando cerca de trezentas e cinqüenta pessoas, 
número que superou todas as expectativas. 

A representante da comunidade fez um relato sobre o ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL com críticas 
à sua elaboração e apresentou em diapositivos o projeto da “Avenida Parque” e algumas propostas 
para toda a rodovia discutidas e acatadas pela coletividade nos fóruns já mencionados. Além das 
melhorias para o trecho urbano, o projeto continha várias propostas para o restante da estrada, como 
redutores de velocidade, pavimentações diferenciadas e antiderrapantes na subida da serra, 
revitalização das pontes e monumentos históricos e dos passivos ambientais, além de mirantes.   

Os políticos presentes, principalmente os de Conceição do Mato Dentro liderados, antes receosos 
de que a população se opusesse frontalmente à estrada, diante da expressiva reivindicação da 
população ali reunida, propuseram a Carta de Cardeal Mota, assinada por doze prefeitos da região, 
apoiando o movimento e inaugurando o que passaram a chamar de “primeira estrada ecológica de 
Minas Gerais” numa atitude de reconhecimento a um movimento forte e de difícil contenção, além 
de tirar partido político de uma situação irreversível. A mídia jornalística teve importante papel na 
divulgação dos acontecimentos, enfatizando os aspectos ligados à segurança das estradas e ao 
patrimônio paisagístico da Serra do Cipó.  

O processo teria então que passar pela Câmara de Infra-Estrutura do COPAM (Conselho de Política 
Ambiental) depois de analisado pelo corpo técnico da FEAM. A reunião decisória desta Câmara se 
deu no dia 5 de outubro de 2001, quando todos os condicionantes ambientais reivindicados e 
protocolados foram aprovados por unanimidade, tendo sido elogiada na oportunidade, como 
exemplo de cidadania, a atitude da comunidade de Serra do Cipó.   

No dia seguinte, uma frase citada na mídia com ênfase foi a da presidente do COPAM, que 
declarava que aquele momento de reivindicação pela qualidade ambiental da Serra do Cipó era 
histórico e inaugurava uma nova fase nas estradas em Minas Gerais. 

Dentre as condicionantes aprovadas vale ressaltar aquela que exigia a nomeação de uma comissão 
de representantes locais, para a gestão da rodovia em termos de seu projeto e implantação. Foram 
eleitas as comissões locais e as comissões institucionais, que passou a se reunir conforme o 
andamento do processo, para discutir as propostas a serem encaminhadas  ao DER-MG, funcionando 
também como uma ponte entre a Comunidade e os órgãos do poder Público. 

Depois de um momento de paralisação das obras e do processo de mobilização em 2003, as ações 
junto à coletividade da Serra do Cipó vêm sendo retomadas, diante da expectativa de reinício das 
obras. Hoje, a população já se mostra mais ciente de seu papel cidadão e os órgãos institucionais 
mais atentos às reivindicações. Este salto qualitativo vem sendo percebido em resultados da  
pesquisa  sobre os “ Impactos Urbano -Ambientais da Rodovia MG-010” , que vem sendo feito por 
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esta pesquisadora no momento. O que estamos percebendo é que a população já começa a sentir os 
efeitos da degradação ambiental, da importância de seu papel enquanto guardiãs do patrimônio 
paisagístico, mesmo que muitos ainda desacreditem dos resultados a curto prazo. 

CONCLUSÃO 

A ocupação desordenada das margens de rodovias motivadas pelo turismo em regiões com 
atrativos naturais vem fazendo surgir o campo urbanizadodo do lazer sem planejamento, e com 
precária infra-estrutura,  impactando de modo implacável o patrimônio paisagístico. 

Ainda que os esforços de preservação ambiental consigam proteger em arcas delimitadas as 
unidades de conservação,  os espaços vizinhos a estas ilhas, principalmente onde as condições 
produtivas de agricultura foram claramente enfraquecidas, ficaram expostas a expansão selvagem 
de assentamentos fragmentados ou mesmo ao abandono. 

Portanto, urge um questionamento e ação do arquiteto paisagista, tentando utilizar estas novas 
dinâmicas como oportunidades de projeto, dentro de uma resposta aos condicionantes ambientais,  
à valorização da paisagem natural e à aprendizagem do diálogo interdisciplinar e intersubjetivo 
com as populações envolvidas.  

À luz dessa noção, entende-se o projeto de arquitetura, nas suas várias escalas, como um 
propiciador, um catalisador dos anseios coletivos, agente e instigador das possibilidades de um 
lugar. Nesse sentido, propõe-se o projeto como um dispositivo de agenciamentos, operando para 
que os atos de enunciação que habitam de forma latente um lugar, venham a emergir mediante um 
projeto ético, político e estético.  

Nessa senda, os elementos de liberdade criadora que o projeto possui são chamados a representar 
um papel essencial no trabalho do arquiteto paisagista, que se gesta na sociedade, em toda sua 
complexidade, e que exige ser re-singularizado, re-trabalhado, re-experimentado com o que se tem 
à mão: pessoas, natureza e técnica. 
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Fig. 03 – Fotos da Rodovia MG-010 – Trecho Urbano da Serra do Cipó 
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Fig. 04 – Projeto Avenida Parque Cipó 

Proposta 

Existente 



13 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

ARCARI, DA RÉ. A rodovia como ordenador espacial: uma proposta de estrada parque. In. 
Anais do III Encontro Ibero Americano de Unidades ambientais do setor de transporte. 2000. 
CÂNDIDO, Antonio. Os parceiros do Rio Bonito - estudo sobre o caipira paulista e a transformação 
dos seus meios de vida. Duas Cidades, 1987. 

      GUATTARI, FELIX. As Três Ecologias. Ed. Papirus, Campinas 1990 
     _______________    Caosmose. Editora 34. São Paulo, 1992 

HOLANDA, Sergio Buarque de. Visão do paraíso: os motivos edênicos no descobrimento de 
colonização do Brasil.  S. Paulo, Ed. Nacional 1969.   
Mc HARG, Ian.   Design with nature. Natural History Press. New York. 1967/1992 
OLIVEIRA, Heloisa Gama de. O projeto de arquitetura como có-gestante do devir de um território - 
Transformações sócio-espaciais na Serra do Cipó. Tese de Doutorado FAUUSP. São Paulo. 2002. 
_____________ Construindo com a paisagem: um projeto para a Serra do Cipó. In:  Albano e Murta 

(orgs.). Interpretar o Patrimônio - Um exercício do olhar. Belo Horizonte: Ed.UFMG. 2002. 
THIOLLENT, Michel.  Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Cortez, 1994. 
YOUNÉS, Chris. dir. Ville contre- nature – Philosophie et architecture. Ed. La Decouverte, Paris, 1999. 

 
 

 

 

 


