
 

PCH Jacaré 

Plano de Controle Ambiental - PCA 

PROGRAMAS AMBIENTAIS  

   

 

 

    

Revisão 00 
NOV/2013 

Coordenador da Equipe 
Carlos Eduardo Alencar Carvalho 

CRBio – 37538/4-D 

Coordenador da Equipe 
Carlos Eduardo Alencar Carvalho 

CRBio – 37538/4-D 

CAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 
Programa de Valorização da Beleza Cênica e 

Aspectos Paisagísticos 

  





 

PCH Jacaré 

Plano de Controle Ambiental - PCA 

4.1 - Programa de Valorização da Beleza Cênica  

   

 

 

    

Revisão 00 
DEZ/2013 

Coordenador da Equipe 
Carlos Eduardo Alencar Carvalho 

CRBio – 37538/4-D 

Técnico Responsável  
Eduardo Pio Mendes de Carvalho Filho  

CREA – MG92152/D 

Pág. 

1 

 

ÍNDICE GERAL  

1. Introdução .............................................................................................. 1 

1.1. Ações já Realizadas .................................................................. 2 

2. Justificativa ............................................................................................. 3 

3. Objetivos ................................................................................................ 4 

4. Área de Abrangência .............................................................................. 4 

5. Metodologia ............................................................................................ 5 

6. Produtos a Serem Gerados .................................................................... 6 

7. Equipe Técnica ....................................................................................... 6 

8. Cronograma do Programa de Valorização da Beleza Cênica e 

Aspectos Paisagísticos ........................................................................... 7 

9. Referências Bibliográficas ...................................................................... 9 

10. ART ........................................................................................................ 9 

 

 

 

 

 





 

PCH Jacaré 

Plano de Controle Ambiental - PCA 

4.1 - Programa de Valorização da Beleza Cênica  

   

 

 

    

Revisão 00 
DEZ/2013 

Coordenador da Equipe 
Carlos Eduardo Alencar Carvalho 

CRBio – 37538/4-D 

Técnico Responsável  
Eduardo Pio Mendes de Carvalho Filho  

CREA – MG92152/D 

Pág. 

1 

 

ÍNDICE DAS LEGENDAS 

Nenhuma entrada de sumário foi encontrada. 

 





 

PCH Jacaré 

Plano de Controle Ambiental - PCA 

4.1 - Programa de Valorização da Beleza Cênica  

   

 

 

    

Revisão 00 
DEZ/2013 

Coordenador da Equipe 
Carlos Eduardo Alencar Carvalho 

CRBio – 37538/4-D 

Técnico Responsável  
Eduardo Pio Mendes de Carvalho Filho  

CREA – MG92152/D 

Pág. 

1 

 

1. Introdução 

Como de conhecimento e apresentado nos diversos estudos preliminares, havendo 

uma demanda crescente por energia e as explorações do potencial hidráulico hídrico 

dos afluentes da bacia do rio Santo Antônio, os diversos locais voltaram-se como 

atrativo para a instalação das PCH’s, que foram alvo de estudos mitigadores objeto 

maior deste PCA.  

Por outro lado, o conjunto de PCH’s previsto para ser implantado na região recoberta 

pela Área de Influência Indireta (AII) criará, certamente, condições propícias à 

instalação de atividades turísticas e de piscicultura nos respectivos reservatórios, o 

que representa uma nova alternativa de investimento para os proprietários locais e de 

emprego para a população.  

Nos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) foi destacado, ainda, que a região possui um 

significativo patrimônio natural e cultural para o desenvolvimento do turismo. Este 

patrimônio natural baseia-se, principalmente, sobre o componente hídrico da 

paisagem, que será potencializado com a implantação dos reservatórios, reforçando a 

vocação turística neste particular.  

Portanto, através de ferramentas metodológicas de marketing e utilizando-se de 

pesquisas de campo e catalogação de áreas atrativas, este programa ambiental busca 

a valorização do impacto positivo de implantação do empreendimento; analisado sob 

a perspectiva do incremento turístico na área em função da presença do reservatório 

como novo elemento no território. Além disso, se houver alguma ação de 

enriquecimento do potencial turístico ou pesqueiro, poderá existir o interesse para a 

instalação de pequenos empreendimentos de apoio ao lazer regional, o que 

redundará em mudanças dos atuais padrões, como já avaliado nos estudos 

preliminares. 
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1.1. Ações já Realizadas 

Dentre as atividades previstas estava prevista 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 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 Jacaré.  

Dando sequência aos estudos, na fase de implantação da PCH Jacaré, estão sendo 

conduzidos trabalhos visando ao levantamento dos atrativos turísticos no município de 

Senhora do Porto.  

O programa de valorização da beleza cênica está sendo executado por meio da 

identificação do patrimônio natural relevante nas bacias do rio Guanhães e Corrente 

Grande (municípios de Guanhães, Virginópolis, Dores de Guanhães e Senhora do 

Porto) e mapeamento do mesmo. 

Até o momento as seguintes atividades foram conduzidas. 

 Levantamento dos pontos turísticos da região – atividade concluída para os 

municípios de Dores de Guanhães, Senhora do Porto, Guanhães e Virginópolis; 

 Elaboração dos mapas turísticos – atividade concluída para os municípios de Dores 

de Guanhães, Senhora do Porto, Guanhães e Virginópolis; 

 Elaboração de guias turísticos – atividade concluída para os municípios de Dores 

de Guanhães e Virginópolis; 

 Elaboração do Plano de Gerenciamento de Turismo – atividade iniciada e com 

interface com o Programa de Apoio e Incentivo ao Turismo. 
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Durante o mês de outubro foi concluído o mapeamento dos pontos turísticos naturais 

dos municípios de Guanhães e Senhora do Porto.  

Todas as 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 Jacaré”, protocolado na SUPRAM-LM em 11 de setembro 

de 2013 sob no 1913122/2013. 

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, estão dadas as condições para que 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” vem 

satisfazer uma carência de informações sistemáticas sobre os recursos cênicos e 

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

fontes 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. 
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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 Jacaré – Município de Dores de 

Guanhães. 

Os objetivos específicos deste programa estão listados abaixo. 

 Identificar os locais da bacia do rio Santo Antônio 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: 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, 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, como a Cachoeira do Sereno, 

no remanso da PCH Jacaré - Erro! Fonte de referência não encontrada.. 
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Figura 01 – Vista parcial da “Cachoeira do sereno” localizada no remanso da PCH jacaré: as alterações 
na paisagem são pontuais e não resultarão na supressão da Queda d´água. 

 

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 poderão indicar os pontos mais referenciados 

local e regionalmente. 
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Durante as vistorias são 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 

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, no 

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 
pontosindicados, contendoorientações 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 pela empresa “Rio das Velhas 

Consultoria Ambiental” para o PCA da PCH Jacaré e atualizado a partir do relatório 

consolidado da empresa “LIMIAR Ambiental”. Colaboraram para esta atualização as 

biólogas Camila Mendonça Netto Jobim, Raphaela Moreira Ferreira, CRBio 49.549/04-

D e Sandra Torres Dumont, geógrafa, Msc em gestão de território pela Universidade 

Federal de Uberlândia/MG 




