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1. Introdução 

A bacia do rio Santo Antônio, na qual está inserido o rio Guanhães, possui uma 

ocupação bastante remota. Desde a época do desbravamento da região até a 

atualidade, diversas atividades produtivas, desenvolvidas em larga escala, marcaram 

o cotidiano da comunidade regional: mineração, extração de madeira, silvicultura, 

pecuária, turismo etc. 

Em tempos recentes, diante da demanda crescente por energia, os afluentes da bacia 

do rio Santo Antônio voltaram a ser alvo das atenções, em razão de seu potencial 

hidráulico, atrativo para um conjunto de empreendimentos. 

Nesta contexto, quando boa parte da bacia é submetida a um exame minucioso por 

um amplo conjunto de técnicos de diversas áreas, surge a oportunidade para executar 

um trabalho de valorização da beleza cênica e paisagística regional. 

Através de uma vistoria sistemática seguida do registro fotográfico e cartográfico de 

locais de grande atrativo cênico ou paisagístico, está sendo produzido um instrumento 

de gestão estratégica do território e da economia, que subsidiará um plano de 

promoção e gerenciamento do turismo na região. Feito isso o registro embasará os 

programas de educação ambiental e preservação do patrimônio natural entre outros.  

1.1. Ações já realizadas 

Dentre as atividades previstas estava a identificação de locais que possuam atrativos 

paisagísticos, mapeamento dos pontos, indicação de formas de acesso e guias de 

referência dos pontos indicados. 

Entre os dias 11/01/2013 e 16/01/2013 foi realizada a 1ª campanha relacionada ao 

programa no município de Dores de Guanhães e as atividades realizadas estão 

detalhadas no item referente ao Programa de Apoio e Incentivo ao Turismo no 

relatório de consolidação das ações do PCA da PCH Dores de Guanhães. Todas as 
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ações já realizadas estão constantes em detalhes no Relatório de Consolidação das 

Ações Realizadas e Planejamento das Ações Futuras do Plano de Controle Ambiental 

da PCH Dores de Guanhães, protocolado nessa SUPRAM em 11 de outubro de 2013 

sob no 1912949/2013. 

2. Justificativa 

Na oportunidade em que se reúne de maneira sistemática, coerente e referenciada 

num mesmo marco temporal, um significativo volume de estudos sobre as principais 

nuances da bacia do rio Guanhães, envolvendo aspectos físicos, biológicos, 

econômicos e sociais, tornam-se favoráveis as condições para que seja realizado a 

elaboração de um instrumento de conhecimento, registro e planejamento dos 

aspectos paisagísticos contemplativos da bacia do rio Guanhães. 

O Programa de valorização da beleza cênica e aspectos paisagísticos está 

satisfazendo uma carência de informações sistemáticas sobre os aspectos cênicos e 

patrimônio natural dos municípios da bacia, que podem, eventualmente, se tornar 

fonte de renda para as municipalidades e comunidades locais. 

Importa também considerar o papel de resgate e salvamento daqueles valores 

contemplativos, que muito significam para a vida dos membros das comunidades 

locais, de muitas maneiras diferentes. Isto é, este programa possui um forte 

componente etnológico, na medida em que resgatará a memória e os valores da 

formação dos cidadãos da bacia do rio Guanhães. 

3. Objetivos 

Realizar o registro e a valorização dos aspectos cênicos, paisagísticos e históricos da 

bacia do rio Guanhães, na área de influência da PCH Dores de Guanhães.  
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Os objetivos específicos deste programa são: 

 Identificar os locais da bacia do rio Guanhães que possuam atrativos paisagísticos, 

contemplativos e cênicos, por sua conformação natural ou referência histórica na 

comunidade; 

 Mapear os pontos referenciados e o traçado das vias de acesso; 

 Sugerir formas de acesso adequadas aos locais mapeados para: caminhadas, 

bicicletas, cavalos, veículos etc.; 

 Confeccionar guias de referência sobre os pontos indicados, contendo orientações 

sobre o uso e preservação dos locais. 

4. Área de abrangência 

A área de abrangência de que trata o Programa de valorização da beleza cênica e 

aspectos paisagísticos é municipal e sub-regional. As atividades estão estendidas aos 

municípios de Dores de Guanhães e Senhora do Porto (pela influência da PCH Jacaré 

que está sendo construída a montante da PCH Dores de Guanhães e pertence ao 

mesmo empreendedor), na bacia do rio Guanhães, incluindo as sub-bacias de 

contribuição do reservatório. A bacia do rio Guanhães conta com locais de grande 

valor cênico e paisagístico, conforme exemplificado na Figura 1 e na Figura 2.  
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Figura 1 - Vista panorâmica do vale do 

rio Guanhães, a montante do futuro  

barramento da PCH Dores de Guanhães. 

Figura 2 - Detalhe do vale do rio 

Guanhães. 

 

5. Metodologia 

Para a execução do trabalho está sendo feita uma vistoria abrangente para 

identificação daqueles locais que possuam atrativos paisagísticos, contemplativos, 

cênicos ou históricos. Esta etapa contempla um período de estudos e levantamentos 

históricos, bibliográficos e in loco. 

Ainda nesta etapa, há um período de atividades de vistorias concentradas, em 

parceria com lideranças das comunidades, que estão indicando os pontos mais 

referenciados local e regionalmente. 

Durante as vistorias, estão sendo coletadas as informações necessárias à produção 

de um mapa turístico regional, incluindo tipologia dos locais indicados, qualidade das 

vias de acesso, infraestrutura disponível (restaurantes, apoio a veículos, água potável 

etc.). 

Em seguida, será discutida com as lideranças e comunidade a proposição de plano de 

gerenciamento do turismo a ser promovido naqueles locais mapeados. Após as 
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discussões e elaboração do plano de gerenciamento do turismo, será confeccionado 

um guia de referência para divulgação dos valores contemplativos regionais e um 

manual de Educação Ambiental para subsidiar atividades educativas voltadas para a 

preservação destes pontos valorados da bacia. 

6. Produtos a serem gerados 

 Mapa turístico da bacia do rio Guanhães; 

 Plano de gerenciamento do turismo na bacia do rio Guanhães; 

 Guia turístico da bacia do rio Guanhães; 

 Cartilhas para um projeto de educação e preservação ambiental na bacia do rio 

Guanhães. 

7. Equipe Técnica 

A responsabilidade pela implantação deste projeto é do empreendedor que, para 

tanto, contratou uma consultoria ambiental para desenvolvimento deste trabalho que 

está gerando um importante documento a ser apresentado aos municípios envolvidos, 

neste caso, Dores de Guanhães e Senhora do Porto. 
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8. Cronograma do Programa de Valorização da Beleza Cênica e Aspectos Paisagísticos 

 

Etapa 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
2013 2014 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Identificação dos locais que possuam atrativos paisagísticos, 
contemplativos, cênicos ou históricos. 

                                                              

Sugestão de formas de acesso adequadas                                                                

Produção da cartografia dos pontos referenciados e o traçado das vias 
de acesso 

                                                              

Confecção de guias turísticos de referência sobre os pontos indicados, 
contendo orientações sobre o uso e preservação dos locais. 
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9. Referências Bibliográficas 

Não foi consultada bibliografia específica para a confecção deste programa. 

10. ART 

 

Este programa foi adaptado do programa elaborado para o PCA da PCH Dores de 

Guanhães e atualizado a partir do relatório consolidado da LIMIAR Ambiental com a 

colaboração da bióloga Raphaela Moreira Ferreira, CRBio 49.549/04-D. 
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