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1.

Introdução

A PCH Fortuna II está em fase de instalação no rio Corrente Grande, localizado na
bacia do Rio Doce, sendo que este empreendimento terá como áreas de influência os
municípios de Guanhães e Virginópolis, MG.
O “Programa de valorização da beleza cênica e aspectos paisagísticos” tem por
objetivo realizar registros e valorizar os aspectos cênicos, paisagísticos e históricos da
bacia do rio Corrente Grande, na área de influência da PCH Fortuna II. Este programa
possui interface com o Programa de Apoio e Incentivo ao Turismo, que irá tratar
conjuntamente das 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.

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 02.02 a 07.02.2013 foi realizada a 1ª campanha relacionada ao
Programa de Apoio e Incentivo ao Turismo no município de Virginópolis e as
atividades realizadas estão detalhadas no referido programa deste PCA.
Todas as ações já realizadas e futuras estão constantes em detalhes no estudo
intitulado “Relatório de Consolidação das Ações Realizadas e Planejamento das
Ações Futuras do Plano de Controle Ambiental” da PCH Fortuna II, protocolado na
SUPRAM-LM em 11 de outubro de 2013 sob nº 1913122/2013.
Dando sequência aos estudos, na fase de implantação da PCH Fortuna II, estão
sendo conduzidos trabalhos visando ao levantamento dos atrativos turísticos no
município de Virginópolis.
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Abaixo estão listadas as atividades do mês de outubro/2013, conforme o “LIM-GERGNE-019: RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES”, que apresenta os trabalhos
efetivados pela empresa “Limiar Consultoria e Projetos Ltda” para o corrente
programa, ressaltando que o referido relatório também abrange as ações que foram
executadas nas outras PCHs da Guanhães Energia (Jacaré, Dores de Guanhães e
Senhora do Porto):


Levantamento dos pontos turísticos da região;



Elaboração dos mapas;



Elaboração de guias turísticos;



Elaboração do Plano de Gerenciamento de Turismo – atividade iniciada e com
interface com o Programa de Apoio e Incentivo ao Turismo.

2.

Justificativa

Este programa é de grande relevância para que sejam registrados e valorizados os
aspectos cênicos, paisagísticos e históricos da bacia do rio Corrente Grande, área de
influência da PCH Fortuna II

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 Fortuna II.
Os objetivos específicos deste programa são:


Identificar os locais da bacia do rio Corrente Grande 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;
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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 Virginópolis, na bacia do rio Corrente Grande,
incluindo as sub-bacias de contribuição do reservatório.

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
discussões e elaboração do plano de gerenciamento do turismo, será confeccionado
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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

6.1.

Etapa de Implantação – Produtos a serem gerados

A 2ª campanha para levantamento dos atrativos turísticos na região foi realizada em
setembro de 2013. A partir do levantamento da oferta de pontos turísticos, será
elaborado um mapa turístico regional, contendo a tipologia dos locais indicados,
qualidade das vias de acesso e infraestrutura disponível. Tal mapa será apresentado
tão logo seja finalizado.
Ainda estão previstas a elaboração dos seguintes produtos.
Plano de Gerenciamento do Turismo na Bacia do rio Corrente Grande;
Guia Turístico da Bacia do rio Corrente Grande;
Cartilhas para um projeto de educação e preservação ambiental na bacia do rio
Corrente Grande.

6.2.

Etapa de Operação – Produtos a serem gerados

O “Programa de Valorização da Beleza Cênica e Aspectos Paisagísticos” prevê
atividades apenas para a etapa de implantação da PCH Fortuna II.

7.

Equipe Técnica

A responsabilidade pela implantação deste projeto é do empreendedor que, para
tanto, contratou uma consultoria ambiental para desenvolvimento deste trabalho que
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está gerando um importante documento a ser apresentado aos municípios envolvidos,
neste caso, Dores de Guanhães e Virginópolis.
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2012

2011

2010

2009

2008

Etapa

2007

Cronograma

2006

8.

2013
MÊS
1

MÊS
2

MÊS
3

MÊS
4

MÊS
5

MÊS
6

MÊS
7

2014
MÊS
8

MÊS
9

MÊS
10

MÊS
11

MÊS
12

MÊS
1

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 Relatório Técnico foi adaptado do programa elaborado para o Plano de Controle
Ambiental (PCA) da PCH Fortuna II e atualizado a partir do relatório consolidado da
Consultoria “LIMIAR Ambiental”, com a colaboração da bióloga Roberto Luz, 169764D.
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