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RESUMO 

 

A presente monografia consistiu em um levantamento preliminar sobre as potencialidades do 

Ecoturismo na Serra do Ibitipoca, sendo específico deste estudo o Circuito Turístico Serras do 

Ibitipoca. Por meio de pesquisas bibliográficas, visitas em campo e consultas a especialistas e 

moradores da região do Circuito, foi realizado um levantamento dos principais atrativos 

culturais, históricos e ambientais da região. O levantamento objetivou verificar o verdadeiro 

potencial turístico do Circuito, de modo que seus principais atrativos venham a ser 

conhecidos, divulgados e preservados. Seis municípios participaram do levantamento, os 

quais apresentaram 62 atrativos turísticos, sendo 36 de cunho artístico/cultural e 26 atrações 

ambientais, com destaque para o grande número de cachoeiras ao longo de todo o Circuito. 

De acordo com os resultados obtidos, pôde-se verificar que o Circuito possui alto potencial 

para a atividade do Ecoturismo. No entanto, em todos os municípios, verificou-se a ausência 

de infraestrutura adequada para as atividades como sinalização precária, poucas estradas 

pavimentadas e pequena rede hoteleira.  Deste modo, conclui-se que o Ecoturismo tem 

potencial para fornecer renda suplementar aos municípios envolvidos, se houver um 

planejamento adequado por parte do Estado através de um Plano Diretor para o Circuito. 

Ademais, existe a necessidade do envolvimento da população local na exploração da atividade 

turística, de modo que sejam preservadas a identidade cultural e as atrações naturais da região 

dentro da idéia da sustentabilidade social, econômica e ambiental.   

 

PALAVRAS-CHAVES: Circuito Turístico; Serras do Ibitipoca; Ecoturismo. 
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ABSTRACT 

This present work is a survey about Eco tourism potential in Serra de Ibitipoca. This 

survey has made through bibliographic researches, field information and enquires to 

specialists and local residents. The survey aimed to verify the real touristic potential at 

Serras de Ibitipoca Circuit  so that its main attractions could be known, disseminated 

and preserved. Six municipal districts were included in the study, they presented 62 

touristic attractions: 36 artistic/cultural points and 26 environmental localities, 

especially to the great number of waterfalls along the entire Circuit.  The results show 

that the Circuit has a high potential for Ecotourism activities. However, suitable 

structure for touristic activities are absent in all studied municipal districts: precarious 

signalization, few paved roads and little number of hotels. In this manner, the tourism 

has potential to give additional gains to the local residents and municipal districts if 

there is adequate planning by the state through a Master Plan for the Circuit. Besides, 

the local residents need to be involved in exploration of touristic activities so that they 

could preserved their cultural identity and natural places within the idea of social, 

economic and environmental sustainability. 

 

KEY WORDS: Touristic Circuit; Ibitipoca‟s Mountain; Ecotourism. 
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1. INTRODUÇÃO  

O turismo é um fenômeno social que consiste no deslocamento voluntário e temporário 

de indivíduos ou grupos de pessoas que, fundamentalmente por motivos de recreação, 

descanso, cultura ou saúde, saem do seu local de residência habitual para outro, no qual 

não exercem nenhuma atividade lucrativa nem remunerada, gerando múltiplas inter-

relações de importância social econômica e cultural (DE LA TORRE apud BARRETO, 

1995, p.19). 

Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), “O turismo compreende as 

atividades que realizam as pessoas durante as viagens e estadas em lugares diferentes ao 

seu entorno habitual, por um período consecutivo inferior a um ano, com finalidade de 

lazer, negócios ou outras” (SANCHO, 2001, p. 38). 

Devido ao avanço tecnológico, o turismo apresentou um rápido crescimento ao longo de 

todo o século XX e, assim, a atividade passou a ser dividida em segmentos específicos, 

dentre os quais se destacam: o turismo de negócio, evento, religioso, saúde, ecoturismo, 

entre outros.  

Tal divisão foi necessária para permitir uma melhor estruturação da atividade turística, 

possibilitando, assim, fornecer aos turistas opções que atendam, especificamente, as 

suas aspirações ao praticar o turismo.  

Nas últimas décadas, o desenvolvimento tecnológico dos transportes, o maior tempo 

livre e as melhores condições econômicas das pessoas, aliados às necessidades de 

evasão, de fuga dos grandes centros, alteram o setor turístico. Como resultado, obteve-

se o acréscimo no número de pessoas que viajam e o desenvolvimento da infraestrutura 

e dos equipamentos turísticos (ANSARAH, 1999, p. 17). 

Conforme Ansarah (1999), determinados grupos de consumidores do produto turístico 

mudam sua postura de vida e não desejam mais viajar com a programação generalizada 

oferecida pelo turismo de massa. Querem algo mais personalizado, mais direcionado. 

Começam a surgir empresas que conseguem detectar novos segmentos de mercado, 

como o turismo de negócios, o turismo de incentivos, o turismo religioso, o turismo 

para singles, o turismo de eventos, o turismo de entretenimento, o turismo rural e 

ecoturismo que são o objeto deste estudo. 
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Os ambientes de alta montanha, em Minas Gerais, caracterizam-se por grande 

diversidade de habitat, acesso difícil e fragilidade ambiental. São consideradas áreas de 

grande valor ecológico, com ocorrência de diversas zonas de vegetação. Cada uma 

dessas zonas apresenta peculiaridades ecológicas e pedológicas que regulam o 

funcionamento do ecossistema, a evolução e a sobrevivência das espécies (Denniston, 

1995). Desta forma, apresentam grande potencial para a atividade do Ecoturismo. 

Justifica-se esta iniciativa com argumentos de que o Ecoturismo é uma atividade em 

expansão em todo o mundo e que a Serra da Mantiqueira, devido à exuberância dos seus 

recursos ambientais, atrai naturalmente visitantes. A pergunta que norteou esta 

monografia foi: existem atrativos para que o Ecoturismo seja desenvolvido no Circuto 

Serras do Ibitipoca? Essa questão surgiu da percepção de que, embora os preceitos do 

Ecoturismo sejam o contato e a preservação das áreas naturais visitadas e o respeito às 

populações locais, o que se observa é que ele, quando desenvolvido sem planejamento, 

causa muitos impactos negativos (Primack et al. 1999). 

Portanto, o objetivo geral deste trabalho foi levantar o potencial turístico do Circuito 

Serras do Ibitipoca/MG. Como objetivos específicos têm-se: 

-caracterizar as cidades do Circuito Turístico Serra do Ibitipoca e seus atrativos 

culturais/artísticos e ambientais; 

-discutir a respeito do Ecoturismo como modelo de desenvolvimento turístico no 

Circuito Serras do Ibitipoca. 

O levantamento de dados do Circuito Turístico Serras do Ibitipoca foi realizado por 

meio de pesquisa bibliográfica em sítios eletrônicos, livros e artigos. Após o 

levantamento de informações, foram efetuadas visitas in loco; consultas a especialistas 

multidisciplinares, além de conversas informais com funcionários do Parque Estadual 

do Ibitipoca e a comunidade na área de influência direta do Parque. Foi realizada, ainda, 

uma entrevista mais específica com a gestora do Circuito Serras do Ibitipoca, Daniela 

Maria de Oliveira Cortes. Posteriormente, os dados levantados foram reunidos numa 

sequência lógica para facilitar o entendimento.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 TURISMO  

A partir dos anos 60 com o uso de grandes aviões, voos fretados e o aumento do rendimento das 

classes médias dos países ocidentais industrializados, além das férias legalizadas e remuneradas, 

o turismo mudou de escala, passando de um bem superior, característico do consumo das elites, 

para a categoria dos bens de grande consumo (Sarah Bacal, “Turismo: dinâmica atual, 

posicionamento brasileiro”, Turismo em Análise, São Paulo, ECA-USP, v. 1, n. 1, maio 1990, 

p. 5 apud ANSARAH, 1999, p. 17). 

Diante da realidade do aumento do consumo de produtos turísticos e incremento do 

turismo de massa, novos produtos começam a surgir para atender, cada vez mais, os 

turistas. As empresas e os consumidores estão buscando novos caminhos para o 

mercado turístico, e o que se observa é a segmentação, como um dos caminhos 

escolhidos, destacando-se, como ferramenta mais importante, a informação a respeito 

do cliente. Valendo-se dessas informações, torna-se possível segmentar o mercado 

atendendo aos desejos do cliente com produtos personalizados (ANSARAH, 1999, p. 

18-19).  

As necessidades humanas e os desejos que levam ao consumo de produtos turísticos são 

muitos e variam de pessoa para pessoa, por exemplo, evasão, descanso, lugares e 

pessoas novas, busca de status, saúde, contemplação da natureza, aventuras, coisas que 

não são realizadas no cotidiano, entre outros (KRIPPENDORF, 2001, p. 45 a 53). 

As pessoas estão se tornando cada vez mais exigentes em relação a seus gostos, cada 

uma tem aspirações diferentes e procuram ir a lugares que as satisfaçam. Visando 

atender a essa mudança do comportamento do turista, há uma grande preocupação das 

empresas turísticas em atender à vontade de cada um, dentro de seu segmento 

específico. 

Ainda em palavras da autora, a partir dessa realidade, algumas pessoas têm procurado 

uma alternativa para fugir dessa situação de espetáculo e exibição. Buscam outras 

formas de fazer turismo, conhecida como alternativa da natureza, que é apresentada em 

contraposição à massificação e à tecnologia industrial. No lugar de um lazer organizado, 

planejado, procuram na comida natural, no vegetarianismo, na Nouvelle Cuisine, na 

ciência e medicina oriental, nos tecidos naturais, como o algodão e a lã, e na prática do 

jogging, montanhismo, ciclismo ou mesmo no andar sem rumo, outra forma de viver. 
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Algumas pessoas buscam fugir do turismo tradicional, de massa, locais saturados e de 

grande circulação de pessoas, geralmente com sobrecarga em algum dos setores de 

infraestrutura de recebimento turístico. Assim, a natureza, com toda a sua beleza e seus 

atrativos, está ganhando espaço e atraindo turistas que buscam, nesse tipo de lugar, uma 

opção diferenciada. 

Os recursos naturais com potencial de exploração e desenvolvimento de atividade 

turística se encaixam nesse contexto de busca de alternativas, e é condizente com um 

projeto de crescimento econômico socialmente “justo”, aliado à proteção ambiental e à 

valorização da herança cultural da sociedade nos espaços rurais. 

O turismo no meio rural constitui-se numa forma de valorização do território, pois, ao 

mesmo tempo que depende da gestão do espaço local para seu sucesso, contribui para a 

proteção do meio ambiente e para a conservação do patrimônio natural, histórico e 

cultural. Constitui-se, portanto, em um instrumento de estímulo à gestão e ao uso 

sustentável do espaço que deve beneficiar, prioritariamente, a população local envolvida 

direta ou indiretamente com as atividades turísticas (CAMPANHOLA e SILVA, 1999). 

Muitos estudos mostram que as propriedades rurais, que hoje se encontram envolvidas 

com alguma atividade relacionada ao turismo, obtiveram benefícios e conseguiram 

elevar, consideravelmente, seu nível de renda, seja naquelas em que o turismo é a 

principal atividade, ou naquelas em que complementa a renda (ALMEIDA e SOUZA, 

2004). 

Para fins deste estudo, será compreendido o turismo em meio rural desenvolvido na 

Serra de Ibitipoca como Ecoturismo, sendo assim analisado em toda a monografia, não 

havendo, portanto, uma distinção no corpo do trabalho entre os dois segmentos da 

atividade turística. 

O Ecoturismo é uma atividade que se encontra em expansão em todo o mundo, isto 

porque o homem, cada vez mais, tem sentido a necessidade de manter-se em contato 

com a natureza e tem percebido a importância de preservar os recursos ambientais do 

planeta. O estudo a que se propõe esta monografia está relacionado ao desenvolvimento 

do Ecoturismo no Circuito Turístico Serras de Ibitipoca e suas implicações sociais, 

ambientais e econômicas para a população local, sendo de suma importância seu 

entendimento, conforme explanação no tópico seguinte. 
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2.2 ECOTURISMO  

Segue a análise de um dos nichos do turismo, o Ecoturismo, que será citado mais 

profundamente abaixo por tratar-se do objeto de estudo desta monografia.  

As origens do Ecoturismo são muito controversas. Em pesquisa, efetuada em literatura 

dirigida, foi encontrado autores que afirmam que surgiu no fim da década de 1980, 

outros que o localizam pela primeira vez no término dos anos 1970 e, ainda, 

pesquisadores que apontam Hetzer, em 1965, como sendo quem primeiramente o 

definiu quando explicou o relacionamento entre turistas, meio ambiente e culturas nos 

quais eles interagem, como sendo Ecoturismo.  

Até recentemente tem havido alguma confusão referente à etimologia ou origem do termo 

“Ecoturismo”, como ficou evidente no enorme volume de literatura sobre o assunto. Por 

exemplo, Orams (1995) e Hverenegaard (1994) escrevem que o termo remonta ao fim dos anos 

1980, enquanto outros (Higgins, 1996) sugerem que ele remonta aos anos de 1970, por 

intermédio do trabalho de Miller, 1989, sobre ecodesenvolvimento. Um dos temas constantes 

que emergem na literatura defende o fato de que Ceballos-Lascurain foi o primeiro a usar a frase 

no início dos anos de 1980 (FENNEL, 2002, p. 41). 

De acordo com a The Ecotourism Society (apud Lindeberg et al, 1995, p. 17), 

“Ecoturismo é a viagem responsável a áreas naturais, visando preservar o meio 

ambiente e promover o bem-estar da população local”. 

Assim, infere-se que o Ecoturismo não diz respeito a meras incursões a áreas naturais, 

mas sim como estas são feitas com o intuito de conhecimento e respeito ao sítio 

frequentado. É importante destacar este aspecto, pois esta monografia pretende 

demonstrar como tal segmento da atividade turística é muito mais do que viajar para 

áreas naturais. 

Neste sentido, define-se que, “Ecoturismo é provocar e satisfazer o desejo que se tem de 

estar em contato com a natureza, é explorar o potencial turístico visando à conservação 

e ao desenvolvimento, é evitar o impacto negativo sobre a ecologia, a cultura e a 

estética” (LINDEBERG et al, 1995, p. 18). 

Conforme pôde ser percebido nas definições de Ecoturismo, ele contrasta com o turismo 

à medida que não existe a delimitação do período de tempo em que as atividades 

ocorrem, ou seja, não há referências ao período superior a vinte e quatro horas e inferior 

a um ano estipulado pelos conceitos abordados.  
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Apesar das interpretações conflitantes e do oportuno aproveitamento do termo „Ecoturismo” 

pela indústria do turismo, uma coisa é certa: o crescente interesse global e o aumento 

exponencial do Ecoturismo não podem ser explicados como qualquer de muitas tendências no 

ramo do lazer. Pelo contrário, essa tendência reflete a mudança fundamental no modo como os 

seres humanos observam a natureza e se relacionam com ela (WEARING E NEIL, 2001, p. 1). 

Assim, o Ecoturismo é mais do que uma pequena elite de amantes da natureza. É, na 

verdade, uma amálgama de interesses que podem emergir de preocupações de ordem 

ambiental, econômica e social. Nos últimos anos, os riscos de um fluxo elevado de 

visitantes às áreas naturais tornaram-se uma grande preocupação e os conservacionistas 

têm trabalhado muito com o objetivo de aliar ao turismo a preservação da natureza 

(LINDEBERG et al, 1995, p.16).  

O Ecoturismo é um segmento, que pode ser considerado especial, dentro da atividade 

turística. Ele desenvolve-se, como já exposto, pela necessidade do homem em estreitar 

seus contatos com a natureza. E, como muitas vezes, essa necessidade realiza-se por 

meio de um deslocamento até os ambientes naturais e uma permanência neles, esse 

contato com a natureza é caracterizado como turismo na natureza ou Ecoturismo. 

Embora o turismo de massa seja considerado um elemento ameaçador para os 

elementos naturais, culturais e sociais dos sítios explorados, os ecoturistas buscam a 

antítese de tudo isso, ou seja, ele é caracterizado pela busca desses elementos em 

estados quase puros de conservação. 

Ceballos-Lascurain identificou o Ecoturismo como uma forma de viagem na qual o ambiente 

natural é o foco principal, e é esse elemento que oferece um ponto de partida simples, porém 

essencial, para entender o fenômeno do Ecoturismo como uma forma específica de turismo 

alternativo. A centralidade do ambiente natural para o Ecoturismo abrange duas facetas 

principais: envolve a viagem para ambientes naturais não devastados; essa viagem é 

predominantemente para experimentar o ambiente natural (apud WEARING E NEIL, 2001, p. 

6).  

Pode-se perceber uma modificação no comportamento dos turistas. Estes, antes, davam 

preferência aos destinos turísticos da moda, que estivessem divulgados em todos os 

principais meios de comunicação. Atualmente, principalmente entre as populações dos 

países desenvolvidos, o que se percebe é o inverso, ou seja, a procura por lugares 

tranquilos e preservados que permitam um contato real com o meio ambiente. 
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A demanda de um turismo cheio de aventura, participativo, educativo e voltado para a 

natureza está aumentando. Isso demonstra uma mudança de atitude das pessoas que 

viajam. Cada vez mais elas sentem a necessidade de contato com o meio ambiente antes 

que seja tarde demais. Os visitantes procedentes de países como Austrália, Japão e 

América do Norte, entre outros, passaram a dar mais importância à qualidade dos 

ambientes naturais e culturais dos lugares onde passam suas férias (HAWKINS E 

KAHN, in THEOBALD, 2001, p. 207). 

O segmento do turismo na natureza encontra-se em franco crescimento, devido, 

também, ao aumento do estresse, da poluição, da violência produzida nos núcleos 

urbanos que criam uma necessidade do homem contemporâneo de viajar para ambientes 

naturais, que permitam um relaxamento e distanciamento das mazelas cotidianas. 

Segundo as previsões, o turismo ecológico crescerá à medida que as pessoas em geral se 

tornarem mais sensíveis ao problema do ambiente e continuarem se mostrando 

interessadas nas experiências naturais. Nas duas últimas décadas, houve um 

considerável aumento das viagens para as regiões naturais nos países em 

desenvolvimento. O Ecoturismo não é apenas o segmento que mais cresce no setor de 

viagens, mas, se cuidadosamente planejado, poderá ser utilizado também para preservar 

áreas virgens ameaçadas, terras frágeis, e proporcionar às populações dos países em 

desenvolvimento oportunidades de criar benefício para as comunidades (HAWKINS E 

KAHN, in THEOBALD, 2001, p. 208). 

Outro aspecto a ser considerado são os movimentos preservacionistas que, com seu 

trabalho diário de conscientização, vêm, paulatinamente, demonstrando a importância 

de preservar o meio ambiente e os ecossistemas. Percebe-se, também, que o número de 

pesquisadores envolvidos na área vem aumentando com projetos, pesquisas e novas 

idéias e tecnologias que ajudam a manter o meio ambiente.  

O futuro do Ecoturismo em todo o mundo é próspero principalmente nos países em 

desenvolvimento. A viabilidade dessas destinações como áreas turísticas de qualidade 

poderá depender em grande parte de sua capacidade de executar práticas de 

desenvolvimento sustentado, atraindo, ao mesmo tempo, uma parcela do mercado do 

turismo ecológico internacional. Se todos os participantes compreenderem e aceitarem 

suas responsabilidades e estiverem motivados em relação ao meio ambiente, acabarão 

surgindo medidas que refletirão as necessidades e os interesses de todos os envolvidos 

(HAWKINS E KAHN in THEOBALD, 2001, p. 217). 
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Outro aspecto fundamental que deve ficar claro em um estudo sobre o Ecoturismo é que 

preservar o meio ambiente não diz respeito somente à conservação de espécies da fauna 

e da flora dos locais visitados, é, sobretudo, respeitar a população local no que tange a 

sua cultura, religião e normas sociais. Onde se tem um envolvimento de todos os atores 

sociais.  

Existe, pois, uma responsabilidade social do Ecoturismo, conservacionistas, economistas e 

turistas, todos compreendem que não se pode preservar a natureza à custa da população local. 

Como responsáveis pela terra, como aqueles que mais podem perder com a conservação, os 

moradores das comunidades locais devem participar do processo. Uma política justa e sensata e 

uma economia equilibrada devem ter como meta fazer dos moradores locais sócios e 

beneficiários da conservação, e não seus inimigos implacáveis (LINDBERG E HAWKINS, 

2001, p. 35). 

Embora haja falta de consenso quanto à origem do Ecoturismo, é fácil perceber quando 

se estuda a teoria e evolução dele, que este se encontra em expansão, principalmente 

nos países em desenvolvimento, onde o nível de degradação e poluição ambiental são 

bem menores dos que nas grandes potências industriais e países despreocupados com 

seu ambiente natural, cabendo, nesse estudo, apresentar elementos que possibilitem 

entender a evolução e os impactos do Ecoturismo no Brasil.  

É importante salientar que a atividade turística vem buscando desenvolver-se baseada 

em conceitos de sustentabilidade, e que esta tendência também se reflete positivamente 

no crescimento e desenvolvimento do segmento do Ecoturismo. 

O turismo sustentável pode ser entendido, conforme Swarbrooke (2000, p. 19) , como as 

“formas de turismo que satisfaçam hoje as necessidades dos turistas, da indústria do 

turismo e das comunidades locais, sem comprometer a capacidade das futuras gerações 

de satisfazerem suas próprias necessidades”. 

Salienta-se que a sustentabilidade no turismo não está associada somente a questões 

ligadas à natureza, a preservação de animais e plantas, estão relacionadas também ao 

desenvolvimento humano, suas condições de trabalho, sobrevivência das comunidades 

receptoras e sua qualidade de vida. 

Turismo sustentável é um turismo que se desenvolve o mais rápido possível, levando em 

consideração a capacidade de acomodação daquele momento, a população local e o meio 

ambiente [...] O desenvolvimento de turismo e novos investimentos no setor não deveriam 
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depreciar o próprio turismo [...] As novas facilidades de turismo deveriam integrar-se com o 

meio ambiente (RICHARDS apud SWARBROOKE, 2000, p. 20).  

Atualmente, a atividade turística deve ser direcionada para o desenvolvimento 

sustentável, conceito este, essencial para alcançar metas de desenvolvimento sem 

esgotar os recursos naturais e culturais nem deteriorar o meio ambiente. É necessário 

que se entenda a importância de proteção do meio ambiente para sobrevivência com 

qualidade de vida do nosso planeta e para o desenvolvimento sustentável do turismo. 
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3. O CIRCUITO TURÍSTICO SERRAS DO IBITIPOCA  

Em Minas Gerais, a idéia de se agrupar municípios em Circuitos Turísticos nasceu da 

necessidade de explorar melhor o potencial das cidades do Estado nesse setor. No fim 

dos anos de 1990, à medida que se estimulavam as tradicionais cidades e localidades 

turísticas de Minas Gerais a promover uma revisão de seus posicionamentos e ações em 

relação ao turismo, vislumbrava-se a geração de oportunidades também para os 

municípios vizinhos. Estes passariam não só a explorar suas respectivas potencialidades 

mas também a contribuir para a diversificação da atratividade e/ou da infraestrutura 

turística de sua região.  

Um Circuito Turístico é composto por municípios próximos entre si, que se associam 

em função de interesses e possibilidades de explorar turisticamente seus respectivos 

patrimônios históricos, culturais e naturais, assim como outros bens afins. É 

indispensável que, pelo menos um desses municípios, disponha da infraestrutura 

necessária para receber turistas, de modo que estes, a partir dali, possam desfrutar os 

atrativos dos demais. 

Focalizando a atenção dos municípios para um interesse em comum, a atividade 

turística se torna mais completa, com mais qualidade, preenchendo falhas e pendências 

específicas em determinados destinos turísticos. Buscando alternativas para o 

desenvolvimento auto-sustentável endógeno, elas se interagem na forma de 

associativismo e formam um Circuito Turístico. 

O Circuito foi visto, então, como meio para se estruturar melhor a atividade turística 

municipal e regional, para atrair mais turistas à determinada região e estimular sua 

permanência ali por um tempo maior, conseqüentemente, o fomento no movimento do 

comércio e serviços turísticos. Percebeu-se que a proximidade entre determinados 

municípios, a despeito de suas afinidades ou diferenças, significava novas 

possibilidades em relação ao desenvolvimento turístico. 

Viu-se, também, que, por meio do associativismo firmado, os respectivos atrativos, 

equipamentos e serviços turísticos se complementariam e enriqueceriam, sobremaneira, 

a oferta turística regional, com expressivos ganhos para os turistas e para as 

comunidades envolvidas. Para os turistas, as visitas se tornariam mais diversificadas e 

atraentes. Para as comunidades, haveria novas possibilidades em relação a trabalho e 

renda, com reflexos positivos na qualidade de vida.  
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Diversas regiões de Minas apostaram nessa estratégia e vêm se mostrando muito 

empenhadas no alcance de seus objetivos. Mediante o associativismo, buscam superar 

as dificuldades e vislumbram novos horizontes, atentando-se para todos os aspectos que 

representam oportunidades. 

No mapa da Figura 1, é possível visualizar todo o Circuito Turístico Serras do Ibitipoca, 

suas cidades e sua disposição em Minas Gerais. 

 

 

Figura 1 – Mapa do Circuito Turístico Serras do Ibitipoca. Descubraminas.  

FONTE:  http://www.descubraminas.com.br. Acessado em 20 de março de 2008. 

 

O Circuito Serras do Ibitipoca encontra-se localizado no sudeste mineiro, em um abraço 

da Serra da Mantiqueira, Essa região, que teve o povoamento iniciado em 1692, 

apresenta um rico patrimônio Histórico Cultural, com grande número de casarios e 

igrejas antigas. Destacam-se, também, o artesanato, além da tradição folclórica e 

musical (Congada, Folia de Reis, Moçambique, Jongo, entre outros). O Circuito 

Turístico é parte da Estrada Real. (Minastour. Disponível em:  

http://www.minastour.com.br. Acesso em 2 de fevereiro de 2008). 

É o lugar perfeito para contemplação, aventura, descanso e belas fotografias, com 

economia centrada na agropecuária, e traços culturais bem conservados. O Parque 

Estadual do Ibitipoca, criado em 1973, é a maior atração do circuito e oferece aos 

visitantes excelente infraestrutura na visitação. (Altamontanha. Disponível em: 

http://www.altamontanha.com.br. Acesso em 21 de abril de 2008). 

http://www.descubraminas.com.br/
http://www.minastour.com.br/
http://www.altamontanha.com.br/
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O Circuito possui fauna e flora rica e diversificada, em destaque a presença de animais 

como a onça-parda ou suçuarana, lobo-guará, guigó, macaco barbado, sauá e sagui, o 

papagaio-do-peito-roxo, o quati, o andorinhão-de-coleira e outros. Dentre os anfíbios, 

encontra-se a perereca „Hyla de Ibitipoca‟, identificada pela primeira vez na região. Na 

flora, sobressaem-se orquídeas, bromélias, candeias, liquens e samambaias. Um traço 

marcante da vegetação são as „barbas-de-velho‟, espécie de líquen verde-água que, 

pendendo de galhos, provoca belo efeito visual. A vegetação floresce o ano inteiro, 

oferecendo grande beleza cênica. Campos rupestres constituem uma grande extensão da 

vegetação do Parque tornando-o cenário único (Altamontanha. Disponível em: 

http://www.altamontanha.com.br. Acesso em 21 de abril de 2008). 

Os atrativos turísticos não estão restritos ao parque. Outros municípios oferecem boas 

opções de cachoeiras e matas preservadas em áreas vizinhas. Como toda boa região 

mineira, o Circuito Serras do Ibitipoca oferece uma autêntica culinária, artesãos 

talentosos e festas religiosas originais. São das tradições da vida no campo que a região 

conserva uma rara lembrança, a Festa do Carro de Boi, com apresentação de grupos 

folclóricos, cantorias de viola e o ponto alto da festa: o desfile dos carros, com seu 

inconfundível gemido. Toda a região que circunda o Parque Estadual é repleta de 

atrativos proporcionando aos visitantes uma oportunidade única, e um contato com boa 

parte da história de Minas traçada durante o Ciclo do Ouro, com sua arquitetura 

marcada por lindas sedes de fazendas e casarões nas pequenas cidades. 

As cidades, que formam o Circuito Turístico Serras do Ibitipoca, localizado em Minas 

Gerais, são: Bias Fortes, Ibertioga, Lima Duarte, Pedro Teixeira, Santa Rita de Ibitipoca 

e Santana do Garambéu. Estas possuem características físicas e arquitetônicas muito 

parecidas e fazem parte do caminho da Estrada Real. Suas vilas, arraiais, distritos são 

conhecidos por sua hospitalidade características do interior de Minas. 

Por suas características e singularidades, são a opção ideal para o desenvolvimento de 

atividades turísticas, onde se destacam os passeios na Unidade de Conservação Parque 

Estadual de Ibitipoca, que fica no arraial de Conceição de Ibitipoca, município de Lima 

Duarte. 

Nas épocas de maior fluxo turístico – feriados, festejos e datas comemorativas –, o PEI 

chega a atingir sua capacidade limite de visitantes, devida à imposição do IEF- Instituto 

Estadual de Florestas, quanto ao numero de visitantes diários, regra necessária para 

http://www.altamontanha.com.br/
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segurança, qualidade da visita e em prol da conservação do meio ambiente, sendo os 

municípios e vilarejos do entorno, o canal de escoamento para esse “excedente”. 

Segue relato sobre a história e particularidades de cada cidade que forma o Circuito 

Turístico Serras do Ibitipoca. Tais apontamentos serão feitos com o intuito de 

demonstrar a riqueza não só ambiental, mas também cultural e histórica de cada 

localidade. 

Ao todo, 62 atrativos turísticos foram encontrados, sendo 36 de cunho artístico/cultural 

e 26 atrações ambientais. Os atrativos artístico-culturais constituem principalmente de 

Igrejas, festas regionais, fazendas e antigos casarões. As atrações ambientais são 

compostas predominantemente de cachoeiras e quedas d‟água, mas também algumas 

grutas e trilhas naturais merecem destaque. Segue descrição dos atrativos de acordo com 

o município onde estão situados. 

 

3.1 BIAS FORTES 

A importante região de Juiz de Fora, onde se situa o município, começou a ser 

desbravada no início do século XVIII, com a abertura do famoso “Caminho Novo”, 

ligando Vila Rica (atual Ouro Preto) ao litoral do Rio de Janeiro. Quanto à fundação do 

núcleo, atual cidade de Bias Fortes, nada se sabe, com segurança, anterior a 1826. Nesta 

época, já habitavam o território os “quilombolas”, negros escravos foragidos das 

propriedades agrícolas, formando o Arraial do Quilombo, no entroncamento dos rios 

Vermelho e Quilombo. Estes eram, possivelmente, os primeiros habitantes da povoação. 

A conquista e o povoamento das terras aconteceram, pelo que se sabe, a partir de 1826, 

com a chegada dos primeiros povoadores brancos, data esta não confirmada em 

documentação, que se vieram juntar aos agricultores e criadores de gado, sendo a 

pecuária, ainda hoje, o alicerce da economia municipal. Quilombo passou a Distrito em 

1875, sendo-lhe mudado o nome para União em virtude do Decreto Municipal Nº 148 

de 20 de maio de 1896. Com o crescimento da Vila, esta foi elevada à cidade em 1938 

quando se criou o município com a denominação de Bias Fortes. O topônimo Bias 

Fortes traduz uma homenagem do município ao grande homem público, dr. Crispim 

Jaques Bias Fortes, ex-presidente do Estado de Minas Gerais.  

 



 

19 

 

Município situado na Mesorregião Zona da Mata e Microrregião: Juiz de Fora. Área: 

283,9 km². Coordenadas da sede: latitude: -21.606,  longitude: -43.757. Altitude 

máxima de 1.721 m e mínima de 811 m. Temperatura média máxima anual de 25,20°C 

e média mínima anual de 15,60°C. Relevo montanhoso. Hidrografia: rio Vermelho 

Ribeirão do Quilombo Bacia do Rio Grande, limitando-se com os municípios de Juiz de 

Fora, Santos Dumont, Pedro Teixeira, Antônio Carlos, Santa Rita do Ibitipoca e Lima 

Duarte.  

Bias Fortes tornou-se município em 17 de dezembro de 1938, sendo que, na cidade, 

ainda é possível encontrar uma comunidade remanescente dos quilombolas, mantendo 

tradições com as danças dos maculelês e congados. A data que todo biofortense festeja é 

15 de setembro, dia da padroeira, Nossa Senhora das Dores. O Torneio Leiteiro, 

realizado anualmente na 2ª quinzena de setembro, figura como data marcante no 

calendário da região, coincidindo com a festa da Padroeira. Hoje, Bias Fortes possui 

3.880 habitantes (IBGE: Disponível em http://www.ibge.gov.br. Acessado em 20 de 

dezembro de 2008), 

Seguem, em destaque, os principais atrativos turísticos de Bias Fortes:  

 

Artísticos/Culturais  

Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores: igreja de construção antiga e com pinturas em 

seu interior erguida na Praça dos Sagrados Corações, região Central do Município, 

destaque para a arquitetura colonial; Fazenda Salvador Sales: uma fazenda antiga, 

localizada na Estrada Bias Fortes/Barbacena a 3,5 km do centro da cidade. 

Cristo-Cruzeiro, morro onde se encontra a estátua do Cristo e o Cruzeiro, onde se tem 

um mirante com uma bela panorâmica de toda a cidade e da escarpa da Serra de 

Ibitipoca; Morro da Mandinga, situado na área urbana (Estradareal: Disponível em: 

http://www.estradareal.org.br. Acessado em 11 de dezembro de 2008). 

 

Ambientais  

Cachoeira do Itamar, ilustrada na Figura 2, localiza-se na estrada que liga Bias Fortes a 

Santos Dumont, a 3 km do centro da cidade. Visitação livre.  

 

http://www.ibge.gov.br/
http://www.estradareal.org.br/
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Figura 2 – Cachoeira do Itamar.   

FONTE: http://www.estradareal.org.br.  Acessado em 11 de dezembro de 2008). 

 

Serra das Areias: localizada no entorno do Parque Estadual de Ibitipoca. Seu acesso se 

dá por Várzea de Santo Antônio. Fica a, aproximadamente, 8 km do centro da cidade. 

Visitação livre.  

Cachoeira de Fátima: localizada na Comunidade de Fátima, fica a, aproximadamente, 8 

km do centro da cidade, na estrada que liga Bias Fortes a Juiz de Fora. Visitação livre. 

Cachoeira do Engenho com, aproximadamente, 6 metros de queda, possui 2 saltos, um 

de 2,5 e outro de 3,5 metros, formando um grande poço logo abaixo. Seguindo o curso 

do rio, encontra-se a 2ª queda, menor, com aproximadamente 2 metros de queda forte, a 

3ª queda possui em torno de 5 metros, com corredeira forte, formando um grande e raso 

poço. Acesso pelo Sítio do Cascão, área rural. Saída para Colônia do Paiol em estrada 

não pavimentada, o acesso é precário e sem sinalização indicativa. Visitação livre. 

Parque Aquático Prainha, localizado na estrada que liga Bias Fortes a Barbacena, a 1,5 

km do centro da cidade, possui infraestrutura de bares, área gramada e área de esportes. 

Visitação livre (Estradareal: Disponível em: http://www.estradareal.org.br. Acessado 

em 11 de dezembro de 2008). 

 

http://www.estradareal.org.br/
http://www.estradareal.org.br/
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3.2 IBERTIOGA 

A região, onde está incrustado o município, foi habitada, primitivamente, por índios 

Puris e pelos Coroados, ambos rechaçados do litoral pelas tribos mais fortes. O advento 

da colonização se deu com a chegada de Pedro Nunes, tido como fundador da 

povoação, que aqui instalara uma fazenda voltada à agricultura e pecuária, pela 

qualidade de suas terras e pastagens abundantes, clima ameno de montanha, vindo, 

posteriormente, outros agricultores como Joaquim Afonso, Severino José Afonso, 

Porfírio e Antônio José Afonso, todos iniciadores do povoamento. Prosperaram as 

propriedades agrícolas inicialmente instaladas, motivando a vinda de novos moradores. 

Pedro Nunes fez construir, na sua fazenda em 1711, uma capela em louvor a Santo 

Antônio de Pádua, seu protetor e, anualmente, festejava, com muita pompa, o Santo 

Padroeiro do povoado. O primeiro vigário foi o Padre Ibraim Coelho. A lavoura e a 

pecuária se desenvolviam, gradativamente, embalando o crescimento da localidade.   

O atual topônimo, Ibertioga, se origina, “Burique Oca” que quer dizer “covil dos 

búzios” (macacos) ou “refúgio das tainhas” (peixes). Ibertioga foi adotado para se 

diferenciar de Bertioga, município de São Paulo.  

O município encontra-se localizado na mesorregião: Campo das Vertentes. 

Microrregião: Barbacena. Área de 353,3 km². Coordenadas da sede: latitude: -21,430, 

longitude: -43,963. Bacia do Rio Grande: rio Elvas e Ribeirão Conquista. Tendo como 

limites: Barbacena, Antônio Carlos, Santa Rita do Ibitipoca, Piedade do Rio Grande, 

São João Del Rei. Ibertioga possui, hoje, 5.057 habitantes (IBGE: Disponível em 

http://www.ibge.gov.br. Acessado em 20 de dezembro de 2008). 

 

Destacam-se os seguintes atrativos,  

 

Artísticos/Culturais  

Sua tradição é oriunda da vida no campo que esta região conserva, com seus festejos e a 

famosa Festa dos Carros de Boi, já intitulada por seus moradores, como a capital 

brasileira do carro de boi. É possível, também, o visitante desfrutar de apresentações 

teatrais, cantorias de violas, bandas e, é claro, o famoso gemido dos carros de boi. 

Oferece uma autêntica culinária mineira, artesãos talentosos e espontâneas festas 

religiosas. 

http://www.ibge.gov.br/
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A Fazenda do Peão, em estilo barroco colonial, localiza-se na estrada Ibertioga/Piedade 

(800 m) – estrada da Chapada.  

Fazenda da Saudade caracteriza-se por ser uma fazenda colonial, em estilo barroco, 

localiza-se a 1 km da Fazenda do Peão e possui um pesque-pague. 

Igreja Matriz de Santo Antônio (Figura 3) caracteriza-se por seu estilo barroco. Foi 

construída em 1711, localiza-se na Praça Santo Antônio.  

 

 
 

Figura 3 – Igreja Matriz Santo Antônio de 1711.  

FONTE: em http://www.minastour.com.br. Acessado em 2 de fevereiro de 2008. 

 

 

Igreja Nossa Senhora do Rosário, caracterizada por seus estilos barroco e gótico, 

localiza-se na Praça do Rosário. 

 

Ambientais  

Cachoeira do Mato Grosso, situada na comunidade de Olaria, no interior da Fazenda do 

Mato Grosso. Cachoeira do Dinas, pertencente à Fazenda Candeeiro: estrada Ibertioga à 

Barbacena (Minastour: Disponível em http://www.minastour.com.br. Acessado em 2 de 

fevereiro de 2008). 

 

 

 

 

http://www.minastour.com.br/
http://www.minastour.com.br/
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3.3 LIMA DUARTE 

Lima Duarte teve, provavelmente, a mesma origem da maioria das cidades mineiras: um 

grupo de colonos se estabeleceu à beira das estradas que davam para as minerações. Aí 

se formou um pequeno núcleo colonial ao redor de uma capelinha que a fé dos nossos 

antepassados se apressava em erguer. Sua primeira denominação foi Nossa Senhora das 

Dores do Rio do Peixe, e a origem deste nome se deve a Santa Padroeira da primeira 

capelinha de Nossa Senhora das Dores, mais o fato de ser o município banhado pelo rio 

do Peixe. Passou a ser chamado, mais tarde, Lima Duarte, em homenagem a um médico 

e político barbacenense, José Rodrigues de Lima Duarte, que muito contribuiu para a 

emancipação do município.  

Em 1781, corria o dito popular de que, no rio do Peixe, haviam-se descoberto 

faisqueiros de bom rendimento, fazendo-se extrativos pela Ibitipoca, apesar da 

proibição por parte do governo. Foi apurada a veracidade do fato e, tendo o governador 

percorrido a área comentada, foi recebido no nascente arraial do rio do Peixe com 

festividades, aproveitando os moradores para lhe pedirem terras de cultura. 

Reconhecendo a inutilidade das proibições feitas, resolveu o governador permitir que se 

cultivassem aquelas matas e o arraial passou a crescer. A paróquia foi criada em 1881, 

sendo, então, dada a denominação de Vila do Rio do Peixe à sede que, ao ser elevada à 

cidade em 1884, recebeu o nome que conserva ainda até hoje. O primitivo distrito de 

Rio do Peixe foi criado em 1839 e elevado à freguesia 20 anos depois, em 1859.  

Lima Duarte está situada no Estado de Minas Gerais, construída na Zona da Mata, 

divisa com o Sul de Minas, em plena Região das Conclusões da Serra da Mantiqueira, 

com uma área de 850 km² em Região Montanhosa, com altitude média de 704 metros. 

Devido a sua posição geográfica e afastamento dos grandes centros, o ar é muito 

saudável. Deve-se ao clima das montanhas, tendo denominação de Tropical de Altitude. 

Pertencem ao município os distritos de Conceição de Ibitipoca, São José dos Lopes, São 

Domingos da Bocaina, bem como as Vilas e Povoados de: Souza, Rancharia, Monte 

Verde, Mogol, Manejo, Orvalho, Palmital e Capoeirão.  

Vê-se, perfeitamente, o relevo do solo na região de Lima Duarte. Grandes cadeias de 

serras transpassadas pela BR-267, ponto de união de duas importantes regiões 

fisiográficas do Estado de Minas Gerais. Lima Duarte possui, hoje, 15.909 habitantes 

(Deise Cristina Barreto, IBGE: Disponível em http://www.ibge.gov.br. Acessado em 20 

de dezembro de 2008).  

http://www.ibge.gov.br/
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Destacam-se os seguintes atrativos: 

 

Artísticos/Culturais  

 

Igreja Nossa Senhora das Dores Imaginárias de Santa Luzia, Senhora das Graças, Nossa 

Senhora da Conceição e São José localizam-se na Praça Vigário Maia, no centro da 

cidade. Todas elas são bens tombados pelo município.  

Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, construída em 1917, já passou por 3 

restaurações, situa-se no Vilarejo de Mogol; Igreja Nossa Senhora do Rosário, 

localizada na praça JK, no centro da cidade; Igreja de São José dos Lopes, destaque para 

as imaginárias de Santa Matilde, São Sebastião e o Crucifixo; Igreja de São Sebastião, 

localizada no Arraial de Monte Verde, seus bens, imóveis e imaginárias são tombados 

pelo município. 

Prédio da Câmara Municipal de Lima Duarte, localizado na rua Antônio Carlos; Igreja 

de São Francisco, suas imaginárias de São Francisco e Cristo Anão são tombadas pelo 

município, localiza-se na praça Cônego Carlos, no centro da cidade.  

Parada dos Tropeiros, rancho onde os tropeiros paravam, sendo parte do Caminho do 

Ouro, local do assassinato de um inconfidente (juiz). Hoje, este local é um distrito de 

Lima Duarte (Distrito de Rancharia) onde possui, também, uma Igreja Histórica da 

época do ouro.  

Calçamento de Paralelepípedo fica ao lado direito da praça JK, indo da avenida 

Centenário até a rua Antônio Carlos no entroncamento da rua Tancredo Alves. 

Prédio da Prefeitura de Lima Duarte, situado na praça JK, no centro da cidade; 

Pontilhão da Estrada de Ferro localiza-se na avenida Centenário, cruzamento com a rua 

José de Salles; Estação Ferroviária de Lima Duarte, situada a rua Bem-Vindo de Paula, 

s/nº. Maquinário e Equipamentos da Cervejaria Genui, localizado na rua José de Salles. 

Bens tombados pelo município (Estradareal. Disponível em: 

http://www.estradareal.org.br. Acessado em 11 de dezembro de 2008). 

 

Ambientais  

Poço da Mandioca, na localidade conhecida como Andorinhas, que recebeu este nome 

devido ao grande número de pássaros desta espécie que residem no lugar. Os shows 

acrobáticos das andorinhas ao fim da tarde são um espetáculo à parte, onde se pode 

visitar, também, a Cachoeira do Gavião.  

http://www.estradareal.org.br/


 

25 

 

Cachoeira do Mogol, um dos vilarejos mais antigos de Lima Duarte, distante da cidade 

cerca de 15 km, o lugar reserva alguns fatos históricos e belezas naturais; Cachoeira da 

Gruta, localizada no Vilarejo de Mogol.  

Cachoeira Arco-Íris, no Arraial de Monte Verde, a aproximadamente 20 km do centro 

da cidade. O acesso é feito por estrada de chão, a cachoeira possui queda-d‟água alta e 

um poço grande, muito conhecida pelos “trilheiros”. 

Pode-se observar, também, a Árvore de Sete Cascas na praça JK, à esquerda do prédio 

da Prefeitura de Lima Duarte (Estradareal. Disponível em: 

http://www.estradareal.org.br. Acessado em 11 de dezembro de 2008). 

Cachoeira do Sossego (Figura 4): acesso pela BR-267 em direção a Caxambu, possui 

boa infraestrutura, com restaurante e área de lazer.  

 

 
 

 

Figura 4 – Cachoeira do Sossego. 

FONTE: http://www.estradareal.org.br.  Acessado em 11 de dezembro de 2008). 
 

3.3.1 Conceição de Ibitipoca (Distrito de Lima Duarte) 

O Arraial de Conceição do Ibitipoca, fundado pelos bandeirantes no fim do século 

XVII, é um dos mais antigos povoados mineiros. A construção de sua Igreja Matriz data 

de 1692. A localização de Ibitipoca contribuiu para servir de passagem entre Minas e o 

Porto de Parati (Trilha do Ouro), facilitou para que chegasse, em 1692, a bandeira do 

vigário de Taubaté, padre João Faria Fialho, e com ele a descoberta de ouro. 

http://www.estradareal.org.br/
http://www.estradareal.org.br/
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Até meados do século XVII, a Serra do Ibitipoca era habitada por pacíficos índios da 

tribo Aracy (Ara = luz, cy = mãe). É quando se têm notícias de passagem das primeiras 

bandeiras na região.  

Em 1718, Ibitipoca atinge o seu apogeu com a formação da freguesia (extensas áreas de 

terra, com aproximadamente 7.000 habitantes), mas, logo em seguida, o mesmo Fialho, 

dando continuidade a sua bandeira, descobre pepitas de ouro em “Vila Rica”, 

começando o êxodo de Ibitipoca. As mulas que traziam os alimentos de Parati para 

Ibitipoca ficaram escassas ou não chegavam, seguiam para Vila Rica. Começa, então, o 

êxodo restando somente a população mais pobre, passando a ser frequentada por 

contrabandistas. Estes traziam comida e levavam o ouro contrabandeado para o Porto do 

Rio de Janeiro, por uma trilha recém-aberta.  

Em 1764, Ibitipoca recebe a visita do governador-geral da Capitania das Minas Gerais, 

general Luiz Diogo Lobo da Silva, com o objetivo de proibir o desmatamento. Mas a 

ideia não era em prol do ambiente e, sim, para dificultar a abertura de novas trilhas para 

o contrabando.   

Em 1768, fica pronta a Igreja Matriz de Conceição de Ibitipoca. Os mortos eram 

transportados de longe para serem enterrados na igreja. Em 1822, Ibitipoca recebe a 

visita do naturalista francês Auguste de Saint Hilaire.   

Em 1884, é criado o município de Lima Duarte e, em 1918, é reconstruída a Capela do 

Rosário. Em 1932, numa tentativa de se apossar de terras, consideradas até então 

devolutas, a igreja constrói uma capela no alto do Pico do Pião, com a imagem do Bom 

Senhor Jesus da Serra. Em 1933, o Estado ganha na justiça a reintegração de posse de 

terra e o que resta hoje da capela são as ruínas no Pico do Pião.    

Em 1964, o governador nomeia o 1º administrador da fazenda do Ibitipoca, sr. Jacinto 

Lage, e, em 4/7/1973, sai o decreto da criação do Parque Estadual do Ibitipoca. Hoje, é 

como se estivéssemos em 1692. Ibitipoca reinicia sua “caminhada” rumo ao apogeu, só 

que, agora, o ouro é o turismo (Vasconcelos – monitor Ambiental do PEI). 

 

Artísticos/Culturais 

 

Hospitalidade e religiosidade são as marcas de um povo que, mesmo com o advento do 

turismo, soube manter sua identidade cultural, cordialmente expressa por meio de seus 
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animados forrós e festas juninas, bem como das tradicionais procissões e festa da 

padroeira, que ocorrem no arraial de Conceição. 

 

Ambientais  

 

Principal atrativo do Circuito e destaque nacional devido a sua importância, o Parque 

Estadual do Ibitipoca, localizado no Distrito de Conceição de Ibitipoca, a 27 km de 

Lima Duarte e 3 km de Conceição do Ibitipoca. Concentra cenários de beleza natural, 

com várias cachoeiras, grutas, cânions e observação de flora e fauna.  

A área do parque é de 1.488 ha., com altitude média de 1.500 m e acesso pelo Distrito 

de Conceição do Ibitipoca. O parque possui atrativos como um agrupamento ímpar de 

grutas de arenito-quartzito, o segundo maior do mundo, rios, escarpas, vales, mirantes e 

picos. Seu conjunto paisagístico foi tombado, em 1989, pelo Instituto Estadual do 

Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha) e pelo Instituto Estadual de 

Florestas (IEF). 

Entre os atrativos o mais cobiçados do Parque, estão a Janela do Céu (Figura 5) e o 

Circuito das Águas (Figura 6). 

 

 
 

Figura 5 – Janela do Céu, PEI (arquivo do autor). 
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Figura 6 – Circuito das Águas, PEI (arquivo do autor). 

 

Vale ressaltar que o entorno de Unidades de Conservação, especificamente os de Uso 

Integral, como o caso do PEI, as atividades humanas devem respeitar os limites da Zona 

de Amortecimento e dos corredores ecológicos e suas respectivas normas. Deve-se 

respeitar o limite do entorno com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre 

a unidade, explorando os recursos naturais de forma sustentável (SNUC 2000). 

Ibitipoca‟, palavra tupi-guarani, significa “Serra Fendida”. É o parque mais visitado do 

Estado, um dos mais conhecidos do Brasil e a principal atração da região. Sua visitação 

é controlada, e o IEF teve de limitar o número de visitantes ao parque para executar 

medidas para a proteção dos atributos naturais e da biodiversidade local. Algumas 

trilhas secundárias estão fechadas à visitação. Atualmente, o número de visitantes 

diários está limitado a 300 pessoas, de segunda a sexta-feira, e 800 pessoas, nos 

sábados, domingos e feriados. Na área de camping, está autorizada a permanência de 

dez barracas (30 pessoas) de segunda a sexta. Nos sábados, domingos e feriados, o 

limite é 15 barracas (45 pessoas) e funciona das 7 às 17h. 

O PEI passou  por uma recente reestruturação em suas edificações: portaria, 

estacionamento, área de camping, restaurante, centro de visitantes, administração e 

centro de pesquisa, casa de hóspedes e alojamentos destinados a pesquisadores e 

funcionários. Receberam recursos do Projeto de proteção da Mata Atlântica de Minas 

Gerais (Promata/MG) onde foram investidos cerca de R$ 2 milhões.  
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O número de visitantes vem subindo com o passar dos anos, dados de 2004 a 2007, 

como demonstra o gráfico da (Figura 7) que ilustra a curva de ascendência. Em 2004, o 

Parque Estadual de Ibitipoca teve um número de visitantes de 27.582. Em 2005, foram 

registrados 26.740 visitantes, sendo 24.503 pagantes e 2.237 não pagantes. O ano de 

2006 registrou 31.692, e, em 2007, foram observados 35.099 visitantes, dos quais 

32.034 pagantes, e não pagantes 3.065 visitantes (números fornecidos através de 

arquivo digital do Instituto Estadual de Floresta ainda não publicado). 

 

Figura 7 – Gráfico de relação nº de visitantes/ano. Fonte: IEF 

 

Nas tabelas 1 e 2, segue o detalhamento do número de visitantes/mês e observa-se a 

sazonalidade ao longo do ano (IEF). 

Tabela 1 – Tabela do nº de visitantes do PEI em 2004 – IEF: 

 

Mês Visitantes Campistas Veículos 

Janeiro 2.813 181 560 

Fevereiro 2.754 124 321 

Março 751 51 196 

Abril 3.276 119 459 

Maio 1.321 62 304 

Junho 1.836 108 340 

Julho 3.458 128 777 

Agosto 1.975 109 466 

Setembro 2.628 75 457 

Outubro 2.074 52 382 

Novembro 1.779 29 350 

Dezembro 1.854 25 252 

Total 26.519 1.063 4.864 

Total de visitantes 27.582 
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Tabela 2 – Tabela do nº de visitantes no PEI em 2007 – IEF  

 

Total 31.414 620 3.416 

Total de visitantes 32.034 

 

OBS.: Não pagantes: 3.065 visitantes  

 

 

De acordo com essas informações, percebe-se um aumento no fluxo de visitantres ao 

longo dos anos. Em 2007, foram 7.511 turistas a mais do que o ano de 2004. 

Atualmente, em épocas de feriados, o parque passa por situações de restrições de 

visitantes, conforme constatado in loco. Nos principais feriados, atinge-se o limite de 

800 turistas, produzindo, assim, um número acima da capacidade antrópica permitida, o 

que o PEI não suportaria, forçando uma migração para áreas no entorno. 

Conforme visita in loco, data 22/2/2008, podemos observar trechos mais suscetíveis à 

degradação (Figura 8) e que sofrem entre outras com a ação de carga antrópica, além de 

erosões e compactação do solo, com perda de cobertura vegetal, seja por pisoteamento 

e/ou ação da natureza. 

 

Mês Visitantes Campistas Veículos 

Janeiro 1.047 23 191 

Fevereiro 3.585 105 493 

Março 1.576 98 445 

Abril 3.951 161 561 

Maio 1.089 95 280 

Junho 2.123 93 465 

Julho 4.384 45 567 

Agosto 1.876 0 71 

Setembro 3.266 0 104 

Outubro 2.592 0 99 

Novembro 2.494 0 52 

Dezembro 3.431 0 88 
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Figura 8 – Trilha de acesso à Janela do Céu, PEI (arquivo pessoal). 

 

Podemos observar, ainda, trechos mais suscetíveis à degradação e que sofrem com o 

excesso de carga antrópica, com afundamentos de trilhas, e afloramento de raízes 

(Figura 9). 

 

Figura 9 – Afloramento de raíz, trilha da Cachoeirinha, PEI (arquivo do autor). 
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Observa-se, ainda, a falta de preparação do visitante, apesar da criação de um centro de 

visitantes, por sinal muito bem estruturado e organizado. Falta material de informação, 

como mapa das trilhas do PEI, semelhante ao modelo da Figura 10, tornando-se muito 

mais trabalhoso o monitoramento e preparação destes, para uma visitação que minimize 

os impactos ambientais e que não venha trazer riscos para o visitante. Em algumas 

trilhas, é necessário acompanhamento de guias. 

 

 

Figura 10 – Mapa do Parque Estadual de Ibitipoca.  

FONTE: http://www.caminhovertical.com.br. Acessado em 12 de agosto de 2008. 

 

 

Dentre as melhorias recentes, destaca-se a instalação de passarelas (Figura 11); 

monitoramento com guardas parques nas trilhas; e as placas de identificação dos 

atrativos e trilhas, com respectivas distâncias. Destaque para a interdição recente de 

alguns atrativos como a Gruta das Bromélias que ainda consta nos mapas, como visto na 

(Figura 10), que não está mais permitida a visitação, por motivos de degradação e 

segurança; também o impedimento de acesso a atalhos “corta caminhos” que existiam 

nas trilhas, com colocação de placas de instrução e proibição. 

http://www.caminhovertical.com.br/
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Figura 11 – Passarela de acesso, trilha Circuito das Águas (arquivo do autor). 

 

 

3.4 PEDRO TEIXEIRA  

O Distrito de Pedro de Teixeira foi criado no Distrito de União, composto do povoado 

da Boa Vista em 30 de agosto de 1911. A denominação que recebeu Pedro de Teixeira 

representou homenagem a um chefe político de Barbacena, presidente da Câmara no 

período 1853-1856, que foi, também, um dos líderes da Revolução Liberal de 1842. Em 

1923, o distrito foi transferido para o município de Lima Duarte e, em 1962, foi 

desmembrado. Pedro Teixeira possui 1.658 habitantes (Deise Cristina Barreto – IBGE. 

Disponível em http://www.ibge.gov.br. Acessado em 20 de dezembro de 2008). 

Seus principais atrativos são:  

 

Artísticos/Culturais 

Sua população é festeira e acolhedora, a cidade tem no dia 1º de março a sua principal 

data comemorativa, marcando o aniversário de Pedro Teixeira, com apresentação de 

artistas locais e muita diversão. 

Ponte Nova está localizada no centro-sul do município, foi construída por volta de 1910, 

foi a primeira ponte de cimento do município. 

http://www.ibge.gov.br/
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Casarão Antigo, com mais de cem anos, situa-se na rua Coronel João Gracinto, s/nº; 

Oratório, Relíquia da Fazenda Ribeirão de São Pedro, foi construída com a Fazenda 

Cachoeira, assim denominada devido à presença de várias cachoeiras na propriedade. 

Foi construída em 1907 e localiza-se na região Nordeste do município; Fazenda Boa 

Vista, construída em 1899, foi grande produtora de leite e cereais. Localiza-se na região 

sul do município.  

Fazenda Brejaúba, construída em 1894, foi produtora de queijo e manteve uma Escola 

Particular de ensino médio até a emancipação do município; Corredeira ou Cachoeira 

do Didi: suas águas formam um imenso poço propício para banho, circundado por 

grandes pedras utilizadas para banhos de sol. 

Fazenda Ribeirão de São Pedro, Vertentes da Boa, localizada na região leste do 

município, construída em 1847, é uma antiga fazenda de escravos, com produção de 

cereais e criação de suínos (Estradareal. Disponível em: http://www.estradareal.org.br. 

Acessado em 11 de dezembro de 2008). 

 

 

Ambientais  

 

Rio Vermelho: o leito do rio possui trechos propícios para banho e, também, 

corredeiras, onde se pode praticar esportes de aventura. A mata que circunda o rio é 

muito bonita e preservada, apresenta belas paisagens, localizada na Fazenda da Fábrica. 

Cachoeira da Fábrica, trilha de fácil acesso, se encontra em ótimo estado de 

conservação, porém não possui sinalização; Fazenda Grão-Mogol, na região centro-sul 

do município, faz parte da Fazenda Boa Vista. Construída em 1897  

Cachoeira da Fábrica (Figura 12), em suas terras havia uma fábrica. Encontra-se a cerca 

de 4 km do centro do município, estrada para Bias Fortes. 

 

http://www.estradareal.org.br/
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Figura 12 – Cachoeira da Fábrica  

FONTE: http://www.estradareal.org.br.  Acessado em 11 de dezembro de 2008. 

 

Gruta dos Amores, localizada a 2 km do centro da cidade, na Região Leste do 

município, construída em 1986, além da gruta, existe uma fonte de água que desce das 

pedras, passa pela gruta e é utilizada para beber, pois se acredita que esta água é pura e 

boa para a saúde e que rejuvenesce, localizada na saída da cidade (Minastour. 

Disponível em: http://minastour.com.br. Acesso em 2 de fevereiro de 2008). 

Cachoeira da Fazenda Córrego das Pedras: localiza-se na região Nordeste do município, 

aproximadamente, a 4 km do centro da cidade. Caracteriza-se pela beleza do rio e das 

pedras (Estradareal. Disponível em: http://www.estradareal.org.br. Acessado em 11 de 

dezembro de 2008). 

 

3.5 SANTA RITA DE IBITIPOCA 

Na primeira metade do século XVIII, com a abertura do Caminho Novo, ligando a 

província de Minas Gerais ao Rio de Janeiro, toda a região se tornou mais 

movimentada. Pousos e povoados foram surgindo. Em 1744, João Esteves e Felipe 

Dutra receberam do governador uma sesmaria em Santa Rita, então Distrito de 

Ibitipoca, freguesia de Borda do Campo, na comarca do Rio das Velhas. No local, foi 

erguida uma capela. Em torno dela, surgiu um arraial.  

http://www.estradareal.org.br/
http://minastour.com.br/
http://www.estradareal.org.br/
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Em 1826, com o arraial já formado em torno da Capela, construída pelos fazendeiros, a 

qual recebeu o nome de Capela de Santa Rita, em honra à santa, recebeu foros de 

Freguesia. Posteriormente, a localidade fez parte do Rio do Peixe (atual cidade de Lima 

Duarte). Só bem mais tarde, criou-se a nova Freguesia em 14/7/1832. Porém, algum 

tempo depois, por motivos não esclarecidos, tal Freguesia foi suprimida já no ano de 

1836. Novamente, o antigo arraial de Santa Rita voltou a pertencer ao município de 

Barbacena. Ao ser criado o município de Bias Fortes (Decreto-Lei nº 148 de 

17/12/1938), passou a integrar o novo município, quando teve sua denominação mudada 

para Ibitipoca, pelo fato de estar localizado nas proximidades da majestosa Serra de 

Ibitipoca. Em 1962, quando se emancipou, voltou a se chamar Santa Rita do Ibitipoca.  

Município que possui maior divisa com o Parque Estadual de Ibitipoca. Aqui, muitos 

encantos e belezas naturais estão encravados nas serras de Ibitipoca. Pela sua 

privilegiada posição junto ao Parque, seus atrativos turísticos naturais a diferencia das 

outras cidades. O que mais se destaca são a hospitalidade de seu povo acolhedor, com a 

autêntica culinária mineira e festas religiosas originais. Santa Rita do Ibitipoca possui 

3.747 habitantes (MÁRCIO JOSÉ GUIMARÃES – IBGE. Disponível em 

http://www.ibge.gov.br. Acessado em 20 de dezembro de 2008). 

Seus principais atrativos são:  

 

Artísticos/Culturais  

 

Escola Estadual Zequinha de Paula, construção antiga (histórica), localizada na rua 

Joaquim Rabelo da Fonseca. 

Igreja Matriz de Santa Rita, construída em meados de 1744, localizada na praça 

principal. 

 

Ambientais  

 

Existem várias cavernas no Distrito dos Moreiras, mas sem nenhum levantamento 

específico para a prática do turismo e espeleologia; Cachoeira do Maurício: distante 10 

km da sede do município, a prefeitura disponibiliza um guia para quem tiver interesse 

em conhecê-la.  

http://www.ibge.gov.br/
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Água Santa: acredita-se que esta água seja milagrosa; passa por uma caverna muito 

grande, seu acesso se dá pelo Distrito dos Moreiras.  

Mata Nativa, com 200 hectares preservados. Utilizada, principalmente, por 

pesquisadores, localizada no Distrito de Paraíso Garcia. 

Cachoeira do Zé Santana (Figura 13), distante 10 km da sede do município. A prefeitura 

disponibiliza um guia para quem tiver interesse em conhecê-la. Considerada perigosa, 

há uma fenda onde se podem observar pinturas rupestres (Estradareal. Disponível em: 

http://www.estradareal.org.br. Acessado em 11 de dezembro de 2008). 

 

 

 

Figura 13 – Cachoeira Zé Santana  

FONTE: http://www.estradareal.org.br. Acessado em 11 de dezembro de 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.estradareal.org.br/
http://www.estradareal.org.br/
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3.6 SANTANA DO GARAMBÉU 

 

A primitiva capela dedicada a São José de Santana, no sítio do Garambéu, no Rio 

Grande, filial da matriz de Borda do Campo, foi erguida por iniciativa de José Viçoso, 

conforme provisão de 7 de junho de 1754. Em Santana do Garambéu, funcionou, no 

século XVIII, um destacamento com a finalidade de patrulhar o Rio Grande. Em1836, 

foi criado o Distrito de Santana Garambéu. Numa publicação oficial de 1936, figura o 

distrito com a denominação de Garambéu simplesmente. A cidade se formou em torno 

da Capela de Nossa Senhora de Sant‟Ana e ficou rodeada por belezas naturais. 

Durante quase todo o século XVIII, a mineração do ouro e pedras preciosas foram as 

principais atividades da colônia. Esta exploração nos aluviões dos rios fez surgir vários 

núcleos de povoamento que se desenvolveram rapidamente, transformando-se em 

cidades e vilas.  

Como em vários municípios mineiros, Santana do Garambéu tem sua origem às 

margens de um grande rio, onde mineradores paulistas e portugueses, procedentes na 

maioria de Taubaté, transpondo a Mantiqueira pela garganta do Embaú (hoje Cruzeiro), 

desbravaram os sertões e estabeleceram-se no território e, com a força de escravos, 

exploravam o mineral.  

Já no fim do século, os depósitos superficiais se esgotaram, levando a mineração à 

decadência, sendo substituída, gradativamente, pela lavoura e criação de gado.  

Nas investigações realizadas, não foi possível determinar com rigor a data em que se 

estabeleceu nessas paragens a primitiva comunidade, que deu origem ao povoado. 

Consta nos arquivos do Museu Cultural do Município que a construção da Capela de 

Santana ocorreu nos meados do século XVIII, assim como o registro do antigo 

povoador “Capitão José Viçoso”.  

Garambéu é uma palavra de origem tupi, em que seu significado teve aglutinação de 

duas expressões “Caá” (mato) e “Mbaé” (o que, que coisa). Segundo os tupinólogos, a 

melhor tradução é “que mato tão abrangente é esse”. Santana do Garambéu possui 2.104 

habitantes (MÁRCIO JOSÉ GUIMARÃES – IBGE. Disponível em 

http://www.ibge.gov.br. Acessado em 20 de dezembro de 2008). 

http://www.ibge.gov.br/
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Seus principais atrativos são:  

 

Artísticos/Culturais 

 

Memorial Julia Curi, que é mantido e atualizado pela comunidade, com um acervo bem 

diversificado que conta a história do local e de seus moradores.  

Igreja Matriz de Santana Garambéu, construída por volta de 1940, no lugar onde havia 

uma antiga igreja, construída por volta de 1700 por um português, Antônio Garambéu, 

que, provavelmente seria o fundador da cidade.  

Museu de Garambéu, localizado no Parque de Exposições do município, possui um 

acervo com utensílios e documentos de moradores antigos; Casa Histórica, situada na 

Praça Matriz, casarão construído no século XVIII por Antônio Garambéu (Estradareal. 

Disponível em: http://www.estradareal.org.br. Acessado em 11 de dezembro de 2008). 

 

Ambientais  

 

Rio Grande: nas regiões limítrofes ao município, pratica-se a pesca no Rio Grande; 

Cachoeira do Capivari (Figura 14), localizada a 3 km do centro do município, seu 

acesso se dá pela estrada Santana do Garambéu/Andrelândia. Pratica-se pesca nesta 

cachoeira e existe um bar na sua área.  

 

 

Figura 14 – Cachoeira do Capivari.  

FONTE: http://www.estradareal.org.br.  Acessado em 11 de dezembro de 2008). 

http://www.estradareal.org.br/
http://www.estradareal.org.br/
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Cachoeira dos Defuntos: localiza-se a 9 km do centro do município e seu acesso se dá 

pela estrada Santana do Garambéu/Lima Duarte; Cachoeira da Água Limpa (Figura 15), 

localizada a 3 km do centro do município, seu acesso se dá pela estrada Santana do 

Garambéu/Andrelândia (Estradareal. Disponível em: http://www.estradareal.org.br. 

Acessado em 11 de dezembro de 2008). 

 

Figura 15 – Cachoeira da Água Limpa.  

FONTE: http://www.estradareal.org.br.  Acessado em 11 de dezembro de 2008. 

 

Observando as potencialidades do Ecoturismo na Serra da Mantiqueira com sua 

abundante e exuberante biodiversidade, cabe ressaltar que esta pode ser uma alternativa 

sustentável de exploração econômica da riqueza do meio ambiente local, produzindo 

desenvolvimento para as comunidades da Serra de Ibitipoca. Em palavras de Daniela 

Maria de Oliveira Cortes, gestora do Circuito Turístico Serras de Ibitipoca: “Olha, eu 

acho que o circuito tem um potencial muito grande, belezas, atrativos naturais, 

históricos, culturais, uma comunidade bem diferente da outra, apesar da maioria das 

economias serem pecuária leiteira”. 

O projeto de Ecoturismo nas Serras do Ibitipoca deve buscar a conservação e o 

desenvolvimento local, com base no ideal do turismo sustentável, buscando melhorar a 

vida das populações humanas existentes na área através do desenvolvimento de novas 

fontes de renda para os moradores e da exploração ambientalmente sustentável dos 

recursos naturais da área estudada.  

http://www.estradareal.org.br/
http://www.estradareal.org.br/
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Deve-se atentar para o fato de que o desenvolvimento do turismo sem o seu devido 

planejamento pode produzir prejuízos financeiros e sociais para a população local e 

destruição dos atrativos, problemas esses difíceis de mitigar ou irreversíveis. Neste 

sentido, destaca-se a importância de se executar o planejamento ambiental dos sítios 

explorados. 

De acordo com a Lei Federal nº 12.257, de 10 de julho de 2001, o Estatuto das Cidades 

determina a obrigatoriedade do plano diretor para municípios com população superior a 

20 mil habitantes. Segundo o IBGE, a população em 2007, nos municípios do Circuito – 

Bias Fortes: 3.880, Ibertioga: 5.057, Lima Duarte: 15.909, Pedro Teixeira: 1.658 e Santa 

Rita de Ibitipoca: 3.747, Santana do Garambéu: 2.104. Uma possível solução para se 

criar o Plano Diretor no Circuito seria uma parceria, visto a proximidade dos vilarejos e 

municípios vizinhos, pois, facilmente, chegar-se-ia ao número necessário. O Plano 

Diretor abrange diretrizes e prioridades de cunho social, econômico e ambiental, não se 

limitando apenas à ordenação urbana. 

Ao longo de todo o Circuito, observa-se o potencial de crescimento da atividade do 

ecoturismo através da possibilidade de criação de muitas Unidades de Conservação. Por 

exemplo, as Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) que são unidades de 

Uso Sustentável, podendo ocorrer a visitação com objetivos turísticos, recreativos e 

educacionais; de acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), 

“Art. 21. A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área privada, gravada com 

perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica”. 

Na pratica, observa-se que áreas como estas estão se conservando melhor do que 

algumas Unidades de Uso Integral, por exemplo, Parques Nacionais e Estaduais, na 

Serra do Ibitipoca, situa-se a RPPN Pedra do Gavião, uma unidade bem preservada, que 

apresenta um número de visitante bem reduzido. 

Apesar das regiões já vivenciarem o turismo em seu cotidiano, não são todas as cidades 

beneficiadas no projeto que se envolvem e acreditam efetivamente no Circuito. O 

trabalho de parcerias e disseminação de informações deve ser continuo e abranger a 

região como um todo. 

Tendo como base os estudos, percebeu-se que o Espaço Rural da Serra do Ibitipoca tem 

na produção agropecuária sua atividade econômica principal; entretanto, o Ecoturismo 

vem se expandindo para uma nova realidade nessas propriedades, contudo é uma 

modalidade ainda nova para as cidades que compõe o Circuito Turístico Serra de 

Ibitipoca.  
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Sobre o trabalho desenvolvido pelo Circuito Turístico Serra do Ibitipoca, Daniela 

discorre: “Agora, a gente vai começar um trabalho de fortalecimento da rede dos 

empresários e apresentar um contrato para eles, para ver quem realmente fica e quem 

sai, e fechar os atrativos que serão comercializados, os roteiros estão prontos, porem 

não podem ser vendidos, estavam autorizados paras as feiras, que foram realizadas em 

Conceição do Ibitipoca, que ocorreram no Carnaval e na Semana Santa”. 

Sobre as dificuldades enfrentadas para a criação do Ecoturismo, na Serra de Ibitipoca, o 

projeto Circuito Serras de Ibitipoca, Daniela, gestora do Circuito destaca: “os principais 

problemas dos municípios são de infraestrutura e sinalização, que é caso de urgência, as 

principais vias pavimentadas com asfalto que liga Juiz de Fora a Barbacena são muito 

boas e sinalizadas, mas as vias de ligação internas entre os municípios possuem muito 

pouca sinalização, até mesmo os moradores têm dificuldades, inclusive as estradas de 

chão (terra) falta a manutenção. As prefeituras priorizam os povoados e acessos 

principais”. 

A infra-estrutura de acesso às cidades que compõem o Circuito Turístico Serras do 

Ibitipoca, bem como a infraestrutura básica das cidades é precária. O período de chuvas 

pode ser considerado época crítica. Segundo moradores locais, todas as cidades sofrem 

com alagamentos e dificuldades de acesso. Ibertioga que possui trecho asfaltado vindo 

por Barbacena, em Bias Fortes, apresenta casos de alagamento em que a cidade chega a 

ficar isolada das demais, deixando os moradores ilhados, registrou-se até um caso de 

parto que aconteceu dentro de um carro, pois lá não tem hospital, somente um posto de 

Saúde. Hospital só em Lima Duarte e Ibertioga,. 

Outro fator a ser destacado é a precária infraestrutura para o desenvolvimento adequado 

do turismo local. No entanto, esse aspecto tem sido considerado e resolvido à medida 

que o planejamento ambiental do Circuito Turístico Serra de Ibitipoca vai avançando. 

Ainda sobre a execução do Ecoturismo no Circuito Turístico Serras de Ibitipoca, entre 

as ações que estão sendo desenvolvida, a parceria da SEMAD e SETUR, onde eles 

escolheram 3 parques estaduais para criarem suas ações entre eles o de Ibitipoca, sendo 

o projeto piloto. 

É necessário mostrar a importância do Parque para o Circuito e a importância do 

Circuito para o Parque, pois o Parque necessita de integração com o seu entorno. A 

natureza não distingue linhas. No ano de 2007, aconteceu a primeira ação de 

sensibilização comunitária, promovida pelos gestores do Circuito, além de outras 
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atividades paralelas, e foi onde começou a fase de capacitação e formação dos roteiros, 

trabalhado o fortalecimento das redes e consolidação e divulgação dos roteiros. 

O Ecoturismo se apresenta no despontar do terceiro milênio como um gerador de 

divisas e um segmento muito forte da atividade turística, com turistas dispostos a pagar 

quantias acima do normal, para que possam vivenciar a experiência do contato com 

ambientes naturais preservados. 

Projetos de Ecoturismo se multiplicam no mundo todo. Este tipo de turismo tem sido 

promovido como uma alternativa econômica que promete criar benefícios às populações 

rurais, promover a conservação do meio ambiente e o desenvolvimento regional 

sustentável.  

Porém, sabe-se que da teoria à prática muitos são os caminhos, e grande é a distância, e 

que, muitas vezes, objetivos nobres são relevados em detrimento do lucro. Isto posto, 

argumenta-se que o desenvolvimento do Ecoturismo na Serra da Mantiqueira, ou 

especificamente Circuito Turístico Serras de Ibitipoca, não implica, necessariamente, a 

melhoria da condição de vida dos moradores. Não será oferecendo empregos de baixa 

remuneração, como de guias e artesãos, que a vida dessas populações sofrerá impactos 

positivos. Só mudam os exploradores dessas populações historicamente exploradas por 

longos anos. 

No entanto, o Ecoturismo pode ser usado como desculpa para criação de grandes 

empreendimentos em tais espaços, mas a prática do turismo que se observa então é a 

mesma que pode ser vista e observada em outras áreas do planeta que se destina a atrair 

e agradar ao mesmo público. Segundo Rodrigues (2001), “é uma nova modalidade do 

turismo global, basear-se em áreas exóticas, de preferência autenticamente naturais, 

para aí se produzir o lugar comum com o qual o turista se sente seguro, em casa”. 

Embora o local esteja perdendo espaço para o global, existe uma preocupação em 

alguns hotéis em valorizar o simples, o que tem realmente valor cultural para agradar 

aos turistas, mesmo nas grandes redes mundiais e este pode ser um caminho a ser 

seguido no desenvolvimento do Ecoturismo no Circuito Turístico Serras do Ibitipoca. 

O que se percebe com a criação do Ecoturismo na Serra do Ibitipoca é a 

preocupação em respeitar as características locais, valorizando os recursos naturais, 

sociais e culturais, sendo que um projeto de turismo no Circuito busque atender às 

necessidades dos moradores e viabilizar a permanência deles nas áreas em que vivem há 

várias gerações. 



 

44 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O levantamento dos atrativos culturais, artísticos e ambientais do Circuito Serras do 

Ibitipoca mostra um grande potencial a ser desenvolvido que depende de investimentos 

em infraestrutura, principalmente nas estradas. 

A análise discorrida ao longo desta pesquisa se baseia no fato de que o trabalho que 

vem sendo desenvolvido na criação do Circuito Serras do Ibitipoca é recente, não 

apresentando, portanto, referências do seu desenvolvimento em médio e longo prazo. 

Do mesmo modo, o modelo, utilizado para o desenvolvimento do Ecoturismo no local, 

ainda não foi testado por um período de tempo suficiente, que permita uma análise da 

validade ou não do projeto. 

Conforme foi apurado no desenvolvimento da monografia, o Ecoturismo não diz 

respeito somente à preservação de espécies da fauna e da flora. Este consiste na 

exploração do turismo no meio ambiente com bases sustentáveis e no respeito aos 

habitantes dos sítios visitados quanto à sua cultura e diferenças religiosas e sociais, 

envolvendo a comunidade nas tomadas de decisões e participando das ações e 

atividades desenvolvidas em sua região. 

A idéia de se criar o Circuito Turístico Serras do Ibitipoca também é vista como 

alternativa à sobrecarga de turistas no Parque Estadual do Ibitipoca. Contudo, esta pode 

ser uma solução imediatista que, em curto prazo e a olhos leigos, pode parecer positiva. 

Portanto, devido ao fato do Circuito Turístico Serras do Ibitipoca ser pouco conhecido e 

envolver pequenas populações e municípios existe a necessidade de criação de um 

Plano Diretor do Circuito para a exploração do turismo na região de forma planejada.  
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