
Ministério do Meio Ambiente

Plano de Ações Estratégicas e Integradas
para  o  Desenvolvimento  do  Turismo
Sustentável na Bacia do Rio São Francisco

Programa de Revitalização da
Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco

Conhecer para Revitalizar

2006





Plano de Ações Estratégicas e Integradas 
para o Desenvolvimento do Turismo Sustentável 

na Bacia do Rio São Francisco



República Federativa do Brasil
Presidente: Luiz Inácio Lula da Silva

Vice-Presidente: José Alencar Gomes da Silva

Ministério do Meio Ambiente
Ministra: Marina Silva

Secretário-Executivo: Cláudio Roberto  Langone

Secretário de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável: Gilney Amorim Viana

Coordenador do Programa Nacional de Ecoturismo: Allan Milhomens

Coordenador do Programa de Revitalização da
Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco: Maurício Laxe

Ministério da Cultura
Ministro: Gilberto Gil

Ministério da Integração Nacional
Ministro: Pedro Brito do Nascimento

Ministério do Turismo
Ministro: Walfrido dos Mares Guia

Governo do Estado de Alagoas
Governador: Luis Abílio Sousa Neto

Governo do Estado da Bahia
Governador: Paulo Ganem Souto

Governo do Distrito Federal
Governadora: Maria de Lourdes Abadia

Governo do Estado de Goiás
Governador: Alcides Rodrigues

Governo do Estado de Minas Gerais
Governador: Aécio Neves

Governo do Estado de Pernambuco
Governador: José Mendonça Bezerra Filho

Governo do Estado de Sergipe
Governador: João Alves Filho

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco
Presidente:Jose Carlos Carvalho

Vice-Presidente: Luis Carlos Fontes
Secretária-Executiva: Yvonilde Dantas P. Medeiros 



Plano de Ações Estratégicas e Integradas 
para o Desenvolvimento do Turismo Sustentável 

na Bacia do Rio São Francisco

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
Secretaria Executiva

Secretaria de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável

Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco

Brasília, DF
2006



Coordenação
Luiz Fernando Ferreira
Coordenador do Componente de Turismo Sustentável PRSF

Consultoria e Preparação do Texto
Antonio Sérgio da Gama Gomes (Coordenação e sistematização do documento)
Antonio Pedro Alem Sobrinho (Região do Alto São Francisco)
Gabriela Scuta Fagliari (Região do Médio São Francisco)
Maria das Mercês Torres Parente (Regiões do Baixo e Submédio São Francisco)

Facilitadores das Oficinas e Seminários
Isabel de Castro
José Gabriel Pesce Júnior
Meraldo Rocha
Tatiana Espíndola

Técnicos Colaboradores do MMA
Amado de Brito Mota - SDS
Anahides Bucar - SDS
Antonia da Silva Samir Ribeiro - SDS
Bruno Ferreira Farias - SDS
Daniela Nascimento - SDS
Márcia Gonçalves Rodrigues - SECEX
Marcos Antonio Barbosa -SDS
Rammana Sousa Oliveira - SDS
Renata Nitta - SECEX
Wagneide Rodrigues - SDS

Apoio
Associação do Circuito da Canastra
Associação dos Municípios do Circuito Turístico do Lago Três Marias (TURLAGO)
Associação dos Municípios do Circuito Turístico Parque Nacional da Serra do Cipó/MG
Companhia de Desenvolvim. dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF - AL. SE, PE e BA
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF - AL, SE, BA, PE
Consórcio dos Municípios do Lago de Três Marias (COMLAGO)
Empetur - Empresa de Turismo de Pernambuco S/A - Recife/PE
Governo do Distrito Federal
Governo do Estado de Alagoas
Governo do Estado de Bahia
Governo do Estado de Goiás
Governo do Estado de Minas Gerais
Governo do Estado de Pernambuco
Governo do Estado de Sergipe
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - AL, SE, BA, PE
Prefeitura Municipal de Barreiras/BA
Prefeitura Municipal de Chapada Gaúcha/MG
Prefeitura Municipal de Januária/MG
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso/BA
Prefeitura Municipal de Penedo/AL
Prefeitura Municipal de Petrolina/PE
Prefeitura Municipal de Propriá /SE
Prefeitura Municipal de Seabra/BA
Prefeitura Municipal de Três Marias/MG
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD/Projeto BRA/00/022
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE - AL
SEST/SENAT - Petrolina/PE
Universidade Tiradentes - UNIT

Revisão do Texto
Maria Silvia Dal Farra
Rosa dos Anjos Oliveira

Fotos da Capa
Eduardo Motta
Adriano Gamberini

C
R

É
D

IT
O

S



Fotos  Ilustrativas
Adriano Gamberini
Eduardo Motta
Fernando Ferreira
Gabriela Fagliari
Mercês Parente
Ruddy Proença

Projeto Gráfico e Editoração Eletrônica
Emival Sizino dos Santos0
Qualitas Brasil

Impressão e Acabamento
Ideal Gráfica e Editora

Agradecimentos
Allan Milhomens - SDS/MMA
Álvaro Moreira - CHESF
André Picardi - Secretaria de Meio Ambiente de São Roque de Minas/MG
Andréa de Cássia Alves Silva - TURLAGO/Assoc. dos Munic. do Circuito Turístico do Lago Três Marias/MG
Anivaldo de Miranda Pinto - CBHSF
Antônio Max W. Mathias - Assoc.dos Municíp.do Circuito Turístico do Parque Nacional da Serra do Cipó/MG
Antônio Silvino Caetano Santos - Prefeitura Municipal de Paulo Afonso/BA
Armando Ferreira de Almeida Júnior - Fundação OndAzul
Benita Maria Monteiro Mueller Rocktaeschel - MTur
Carlos Nascimento - SETUR/SE
Clerivaldo Souza Silva - Memorial da CHESF - Paulo Afonso/BA
Colégio Sagrado Coração de Jesus -Barreiras/BA)
Demósthenes Júnior e equipe - Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de São Desidério/BA
Edebaldo dos Anjos de Souza - CHESF/BA
Ednei Bueno do Nascimento - MDA/SAF
Eduardo Jorge de Oliveira Motta - CODEVAF/AL
Edvalda Pereira Torres Lins Aroucha - Agendha - AGENDHA - Paulo Afonso/BA
Eliane Rita Oliveira - Fundação OndaAzul
Elizabete Moura Beltrão - SETUR/SE
Ernane Faria - FUNATURA
Fabio Farias - SETUR/AL
Geraldo G. Vieira - CODEVASF
Geraldo José dos Santos - SEMAD/MG
Henrique Michel - Assoc. dos Munic. do Circuito Turístico Parque Nacional da Serra do Cipó/MG
Ivonete Antunes Ferreira - COMLAGO/Consórcio dos Municípios do Lago de Três Marias/MG
Janynne Barbosa - SETUR/AL
Joab Almeida Silva - Banco do Nordeste
José Irineu Wenning - Câmara Municipal de Chapada Gaúcha/MG
José Ivaldo de Brito Ferreira - Prefeitura Municipal de Paulo Afonso/BA
Lucia Pereira - Instituto Xingó - Olho D'água do Casado/AL
Luiz Alberto - CODEVASF (Irecê)
Mara Flora Lottici Krahl - MTur
Márcio Araújo Lima - CODEVASF - Petrolina/PE
Maria de Fátima Araújo de Farias - Circuito Urucuia G. Sertão / Adisvru
Maria do Carmo Barêa Coutinho - MTur
Maria Isabel de Souza - SEST/SENAT - Petrolina/PE
Marilda Bengo Cavalcanti de Albuquerque - SETUR/AL
Maurício Laxe - Coordenador do PRSF/MMA
Mirandes Francisco Vieira - SESC LACES Januária/MG
Nadja Maria Guedes Fásfas - AGUAVALE - Petrolina/PE
Nayara Montandon - Associação do Circuito da Canastra
René Vilela - GESCOM/SDS/MG
Roberto Luciano F. Fagundes - SETUR/MG
Ronaldo Fernandes Pereira - CODEVASF/SE
Ronaldo Pereira Lopes - SEMARHN/AL
Silvia Freedman Ruas Duraes - COMLAGO/Consórcio dos Munic. do Lago de Três Marias
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Seabra
Sônia M. A. F. Monteiro - SESC LACES Januária/MG
Sônia Maria Aranha Góes - CODEVASF
Tânia Maria Brizolla - MTur
Thiago Melo - SETUR/AL
Walber Guimarães - MTur



Ministério do Meio Ambiente
Centro de Informação e Documentação Luiz Eduardo Magalhães - CID Ambiental
Esplanada dos Ministérios - Bloco B - Térreo - Brasília/DF
CEP 70.068-900 
Fone: 55 61 4009 5222
E-mail: cid@mma.gov.br 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Brasil. Ministério do Meio Ambiente. Secretaria Executiva.  
Plano de Ações Estratégicas e Integradas para o Desenvolvimento do

Turismo Sustentável na Bacia do Rio São Francisco / Ministério do Meio
Ambiente, Secretaria Executiva. - Brasília, 2006. 

340 p.

I. São Francisco - Rio - Brasil. 2. Turismo sustentável. I. Título.

CDU: 338.482.2:918.1(282.281.5)(083.92)





Lista de Siglas 12

Apresentação 18

Introdução 20

Capítulo 1

Histórico do Plano 24

Capítulo 2

Políticas Públicas Como Fundamentos Para a Construção do Plano 32

Capítulo 3

Síntese das Potencialidades Turísticas Regionais 62

Baixo São Francisco 64

Submédio São Francisco 100

Médio São Francisco 142

Alto São Francisco 222

Capítulo 4

Acões Estratégicas Integradas Para o

Desenvolvimento do Turismo Sustentável 264

Implementação/Monitoramento e Avaliação 294

Bibliografia 298

Anexos

Anexo 1 - Processo de Discussão - Participantes 310

Anexo 2 - Parcerias - Interface Institucional 330

Anexo 3 - Membros dos Núcleos de Apoio ao Programa nos Estados 334

S
U

M
Á

R
IO





Ministério do Meio Ambiente

12

ABAV: Associação Brasileira das Agências de Viagens
ABBTUR: Associação Brasileira dos Bacharéis em Turismo
ABETA: Associação Brasileira de Esportes e Turismo de Aventura
ABRATURR: Associação Brasileira de Turismo Rural
ABRESI: Associação Brasileira de Gastronomia, Hospitalidade e Turismo
ACAM: Associação dos Condutores de Visitantes e Montanhismo
ADENE: Agência de Desenvolvimento do Nordeste
ADISC: Agência de Desenvolvimento Local de Chapada Gaúcha
ADISVRU: Agência de Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Vale do Urucuia 
Agência Estadual de Planejamento e Pesquisa de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM/PE
AGENDHA: Assessoria de Gestão em estudos da Natureza, Desenv. Humano e Agroecologia
AGETUR: Agência Goiana de Turismo
AGTURB: Associação de Guias de Turismo do Brasil
AGTUVAF: Associação dos Guias de Turismo do Vale do São Francisco
AGUAVALE: Associação dos Guardiões Ambientais do Vale do São Francisco
AIBA: Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia
AMPASC: Associação dos Muniscípios do Circuíto Turístico Parque Nacional Serra do Cipó
AMUPE: Associação Municipalista de Pernambuco
ANA: Agência Nacional de Águas
ANJOTUR: Associação Novidades Jovens Turísticas de Três Marias-MG
APA: Área de Preservação Ambiental
APL: Arranjo Produtivo Local
ASF: Associação Ambientalista do Alto São Francisco
ASSITUR: Associação Integrada do Turismo na RIDE
ATES: Assessoria Técnica, Social e Ambiental da Reforma Agrária 
BAHIATURSA: Empresa de Turismo do Estado da Bahia
BB: Banco do Brasil
BID: Banco Interamericano de Desenvolvimento
BNB: Banco do Nordeste
BNDES: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
BRAZTOA: Associação Brasileira das Operadoras de Turismo
CAATINGA: Centro de Assessoria e Apoio aos trabalhadores e instituições

não-governamentais alternativas
CAT: Centro de Atendimento ao Turista
CBHSF: Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco
CBTS: Conselho Brasileiro de Turismo Sustentável
CECAV: Centro Nacional de Estudo, Proteção e Manejo de Cavernas 
CEF: Caixa Econômica Federal
CEFET: Centro Federal de Educação Tecnológica
CEIP: Centro de Ecologia Integral de Pirapora(MG)
CERH: Conselho Estadual de Recursos Hídricos
CGP-SF: Comitê Gestor do Programa
CHESF: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco
CNC: Confederação Nacional do Comércio
CNEA: Cadastro Nacional das Entidades Ambientalistas
CNM: Confederação Nacional de Municípios
CNRH: Conselho Nacional de Recursos Hídricos
CNT: Conselho Nacional de Turismo
CODEVASF: Companhia de Desenvolvim.dos Vales do S. Francisco e do Parnaíba
COLMEIAS: Comissões Locais de Meio Ambiente e Ação Socioambiental
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COMDEMA: Conselho Municipal de Meio Ambiente
COMLAGO: Consórcio dos Municípios do Lago de Três Marias (MG)
COMTUR: Conselho Municipal de Turismo
CONAMA: Conselho Nacional de Meio Ambiente
CONDEPE/FIDEM: Agencia Estadual de Planejamento e Pesquisa de Pernambuco
CONSEMA: Conselho Estadual de Meio Ambiente
CONTRATUH: Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade
CONTUR: Conselho Municipal de Turismo
COOTEBA: Cooperativa de Trabalho do Estado da Bahia
COPAM: Comitê de Políticas Ambientais
COPASA: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPDS: Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21 Nacional
CPRM: Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais
CRDS: Centro de Referência do Desenvolvimento Sustentável
CREA: Conselho Regional de Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
DAB: Diagnóstico Analítico da Bacia
DNOCS: Departamento Nacional de Obras Contra a Seca
EIA: Estudo de Impactos Ambiental
EMATER: Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais
EMBASA: Empresa Bahia de Águas e Saneamento
EMBRAPA: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
EMPETUR: Empresa de Turismo de Pernambuco S/A
EPAQ: Espeleogrupo Pains
ESAGRI: Escola de Agricultura de Irecê
ET's: Escolas Técnicas
FACAPE: Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Petrolina (PE)
FAO: Organização das Nações Unidas para  Agricultura e Alimentação
FASE: Faculdade de Sergipe
FASETE: Faculdade Sete de Setembro 
FAT: Fundo de Amparo ao Trabalhador
FBC&VB: Federação Brasileira de Conventions & Visitors Bureaux
FEAM: Fundação Estadual de Meio Ambiente
FENACTUR: Federação Nacional de Turismo
FENAGTUR: Federação Nacional de Guias de Turismo
FETAG: Federação dos Trabalhadores da Agricultura
FIEMG: Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais
FNMA: Fundo Nacional de Meio Ambiente
FORNATUR: Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo
FRANAVE: Companhia de Navegação do São Francisco 
FTB: Faculdades Integradas da Terra de Brasília/DF
FUNAI: Fundação Nacional do Índio
FUNASA: Fundação Nacional de Saúde
FUNBIO: Fundo Brasileiro para a Biodiversidade
FUNCESI: Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira/MG
GESCOM: Gestão de Conflitos relacionados à Mineração
GESTAR: Projeto de Gestão Ambiental Rural
GT-TS: Grupo de Trabalho para o Turismo Sustentável 
GTT: Grupo Técnico de Trabalho
IBAMA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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ICMS: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
IDH: Índice de Desenvolvimento Humano
IEF: Instituto Estadual de Florestas
IEPHA: Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais
IES: Instituto de Ensino Superior
IMA: Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas
INCRA: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
INFRAERO: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
INSA: Instituto do Semi-Árido
IOT: Inventário da Oferta Turística
IPAC: Instituto do Patrimônio Artístico Cultural
IPHAN: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
MDA: Ministério do Desenvolvimento Agrário
MEC: Ministério da Educação
MinC: Ministério da Cultura
MMA: Ministério do Meio Ambiente
MP: Ministério Público
MS: Ministério da Saúde
MTur: Ministério do Turismo
NAP: Núcleo de Articulação do Programa de Revitalização do São Francisco
OEA: Organização dos Estados Americanos
ONG: Organização Não Governamental
OSCIP: Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
PA: Programa de Desenvolvimento de Assentamentos
PAE: Programa de Ações Estratégicas
PBHSF: Plano Decenal de Recursos hídricos da bacia hidrográfica do Rio São Francisco
PCTS: Programa de Certificação do Turismo Sustentável
PETROBRÁS: Petróleo Brasileiro S/A 
PGIRS: Programa Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos
PLANVASF: Plano Diretor para o Desenvolvimento do Vale do São Francisco
PM: Plano de Manejo
PN: Parque Nacional
PNE: Programa Nacional de Ecoturismo
PNEA: Política Nacional de Educação Ambiental
PNRH: Política Nacional de Recursos Hídricos
PNUD: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
PPA: Plano Plurianual
PPP: Parcerias Público-Privadas
PRHSF: Plano Decenal de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco
PRODETUR: Programa de Desenvolvimento Turístico
PROECOTUR: Programa de Desenvolvimento do Ecoturismo na Amazônia Legal
PRONAF: Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
PRONAT: Programa de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais
PRONEA: Programa Nacional de Educação Ambiental
PRSF: Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco
PRT: Programa de Regionalização do Turismo
PTDRS: Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável
RDS: Reserva de Desenvolvimento Sustentável
REBIO: Reserva Biológica
RESEX: Reserva Extrativista
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RIDE: Região Integrada de Desenvolvimento
RIMA: Relatório de Impactos sobre o Meio Ambiente
RPPN: Reserva Particular do Patrimônio Natural
RPPN: Reserva Particular do Patrimônio Natural
SAMU: Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
SAP: Sistema de Áreas Protegidas do Jaíba
SBF: Secretaria de Biodiversidade e Florestas
SCT: Secretaria de Cultura e Turismo
SDS: Secretaria Nacional de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável
SDT: Secretaria de Desenvolvimento Territorial
SEBRAE: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
SECTUR: Secretaria de Turismo
SEDRU: Secretaria de Desenvolvimento Regional e Urbano
SEMAD: Secretaria Estadual de Meio Ambiente
SEMARH: Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
SEMARHN: Secretaria. de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Naturais de Alagoas
SENAC: Serviço Nacional do Comércio
SENAI: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
SESC: Serviço Social do Comércio
SESI: Serviço Social da Indústria
SETUR-MG: Secretaria de Turismo do Estado de Minas Gerais
SFC: Superintendência de Biodiversidade, Florestas e Unidades de Conservação 
SGA: Sistema de Gestão Ambiental
SIG: Sistema de Informação Georreferenciado
SIGRHI: Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos
SINGRH: Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos
SISNAMA: Sistema Nacional de Meio Ambiente
SIUC: Sistema de Informação de Unidades de Conservação
SLA: Sistema de Licenciamento Ambiental
SNUC: Sistema Nacional de Unidades de Conservação
SRH: Secretaria de Recursos Hídricos
TFT: Terminais Fluviais Turísticos
TRAF: Turismo Rural na Agricultura Familiar 
TURLAGO: Associação Dos Municípios do Circuito Turístico do Lago Três Marias
UC: Unidade de Conservação
UFBA: Universidade Federal da Bahia
UFG: Universidade Federal de Goiás
UFMG: Universidade Federal de Minas Gerais
UFRJ: Universidade Federal do Rio de Janeiro
UnB: Universidade de Brasília
UNEB: Universidade do Estado da Bahia
UNESCO: Org.das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura 
UNIBH: Centro Universitário de Belo Horizonte-MG
UNIFOR: Universidade de Formiga-MG
UNIPAC: Universidade Presidente Antonio Carlos-MG
UNIT: Universidade Tiradentes
UNIVASF: Universidade do Vale do São Francisco
ZEE: Zoneamento Ecológico-Econômico





Do Nordeste para Minas Gerais corre uma espécie de eixo,
uma linha imaginária, que por acaso segue o curso

do rio da unidade nacional, o rio São Francisco.
A esse eixo o Brasil tem que voltar sempre que

não quiser se esquecer de que é Brasil.

Alceu Amoroso Lima
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As significações sociais, simbólicas e econômicas do Rio São Francisco

residem nas expressões que o designam: São Francisco, generoso e provedor;

Velho Chico, ancestralidade, tempos imemoriais, respeito e sabedoria; Rio da

Integração Nacional, força e determinação, riqueza e obstinação.

Quaisquer que sejam os nomes ou seus sentidos, a reflexão aqui é na

perspectiva de memória. O Velho ainda guarda e resguarda o seu patrimônio.

O Chico mantém o seu significado histórico e o rumo do seu curso,

percorrendo o sentido amplo da identidade nacional, guardando nas

profundezas, através da vivência, os significados da memória, assegurando as

condições de reprodução e resistência cultural que garantem sua

revitalização....

Da foz à nascente. Necessitamos (re)conhecer o Brasil, com esforço de quem

rema contra a corrente.

Começamos o percurso bebendo do conhecimento dos seus ribeirinhos, suas

instituições, governos e organizações sociais, seu entorno. Subimos o Rio

tecendo redes, cujos nós produzem uma malha atada de reciprocidade,

compartilhamento, compromisso, transparência, permitindo construir a

unidade na diversidade.

Subimos o Rio com uma carga de responsabilidades determinada pelo

compromisso do governo federal de promover a diminuição das desigualdades

regionais e sociais, o equilíbrio da balança de pagamentos, a geração de

empregos e ocupação, e a geração e distribuição de renda na perspectiva do

desenvolvimento sustentável.

Navegamos no Rio, tendo como farol e guia a complexidade do mundo

contemporâneo que exige, nas esferas globais das negociações, o cum-

primento das agendas internacionais de princípios e compromissos, a exemplo
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da Carta da Terra, Agenda 21 Global, Metas do Milênio, Código de Ética do

Turismo, Declaração Mundial da UNESCO sobre a Diversidade Cultural e a

Resolução das Nações Unidas instituindo o Dia Mundial da Água.

Aportamos em cada uma das suas regiões fisiográficas - Baixo, Submédio,

Médio e Alto São Francisco - para conhecer e promover uma economia

sustentável e solidária, expressa neste Plano. Com ele, certamente, uma etapa

do processo de revitalização se consolida tendo o turismo não como divisor de

águas, mas como fator aglutinador.

Chegamos com a convicção de que construir um “destino” exige reflexão,

informação, planejamento, mobilização e participação e que, com estes

componentes, traçamos nossa carta de navegação, cientes da complexidade

do percurso que exige, também, criatividade, negociação, diálogo e

cooperação na rotina da gestão pública compartilhada.

Continuar a navegar no Brasil das águas, no fecundo e doce São Francisco, em

barcas, barcaças, gaiolas, vapores, taparicas, cochos, chatas, canoas-de-tolda

ou sergipanas, igarapebas, ubás e paquetes é possível, se movidos pela força

do desejo e da vontade de operar mudanças no interior da sociedade

brasileira. Delas é gerada a energia vital para o desenvolvimento sustentável.

Chegar à nascente é, apenas, uma questão de respeito e responsabilidade

com os tempos do Rio, dos homens e da natureza, enfim, com o tempo de

revitalização.

Chegar à nascente é retornar à origem, é revitalizar, é não se esquecer de que

é Brasil.

Marina Silva

Ministra do Meio Ambiente
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O Plano de Ações Estratégicas e Integradas para o Desenvolvimento do Turismo Sustentável na

Bacia do Rio São Francisco (PRSF) resultou das ações e estratégias previstas em três Programas

prioritários do governo federal: o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São

Francisco e o Programa Nacional de Ecoturismo, coordenados pelo Ministério do Meio Ambiente, e

o Programa de Regionalização do Turismo Roteiros do Brasil, coordenado pelo Ministério do Turismo.

O Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco estabelece as linhas de ação

prioritárias, estruturadas em componentes. Na Linha de Ação 5 - Economia Sustentável - o

componente Turismo Sustentável define como estratégia: 

1) Identificar o potencial para o desenvolvimento do turismo sustentável da Bacia do Rio São

Francisco. 2) Fomentar e desenvolver o turismo sustentável na Bacia. 

3) Fomentar e fortalecer os Arranjos Produtivos Locais relacionados ao turismo sustentável.

O Programa Nacional de Ecoturismo, de outra maneira, estabelece os critérios, discutidos

nacionalmente, para a atuação nas áreas protegidas, abrangendo as diversas categorias de

unidades de conservação, para enfrentar os desafios impostos na relação entre conservação e uso

sustentável, a partir dos temas estratégicos definidos na Agenda 21 Brasileira: a economia da

poupança na sociedade do conhecimento; a inclusão social por uma sociedade solidária; a estratégia

para a sustentabilidade urbana e rural; os recursos naturais estratégicos - água, biodiversidade e

florestas -, e a governança e a ética para a promoção da sustentabilidade.

O Programa de Regionalização do Turismo, por meio de suas estratégias, articula a gestão

coordenada, o planejamento integrado e participativo e a promoção e apoio à comercialização com

o objetivo de estruturar e diversificar a oferta turística de modo a responder às demandas nacionais

para a consolidação das atividades do turismo no País e, conseqüentemente, impulsionar o

desenvolvimento sustentável.

Vale ressaltar que o Plano incorpora, também, na sua transversalidade, os princípios da política

nacional de cultura por entender que turismo, meio ambiente e cultura, aliados às organizações

sociais, são componentes preponderantes do modelo de desenvolvimento socioeconômico

desejado.

Por último, e não menos importante, princípios e ações de outras políticas públicas federais que

enfatizam o desenvolvimento sustentável também foram incorporados ao Plano, a exemplo das

coordenadas pelos Ministérios do Desenvolvimento Agrário, Integração Nacional, além de programas

e projetos do Ministério do Meio Ambiente que atuam na região da Bacia.

Importa destacar que o processo se inicia com a articulação institucional no âmbito das políticas

estaduais expressas nos planos de turismo dos estados de Alagoas, Sergipe, Bahia, Pernambuco,

Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal.

Os órgãos federais com representações estaduais, destacando o Instituto Brasileiro do Meio

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), a Companhia de Desenvolvimento dos Vales
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do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF) e a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco

(CHESF), tiveram papel preponderante nas articulações e coordenação das ações operacionais.

O Plano é produto da participação de representantes de governos e lideranças municipais, ONGs,

movimentos sociais, empresariado estadual e municipal os quais, que ao serem convocados para o

diálogo presente, demonstraram convicção e compromisso no processo de discussão para a

definição das estratégias, ações, meios e ferramentas para revitalizar o Rio São Francisco,

redesenhando um projeto de desenvolvimento sustentável no País.

O documento, na sua primeira parte, apresenta o processo da sua construção: as 10 (dez) oficinas

de trabalho, 5 (cinco) seminários de avaliação de propostas, a análise dos diagnósticos e planos

existentes, os programas e projetos em execução e a atuação das instâncias participativas do

programa nas sete unidades da federação, com vistas a convergir às ações e prioridades.

Na segunda parte, é apresentado o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São

Francisco explicitando os objetivos, ações estratégicas, princípios, diretrizes e as linhas de ação,

como elementos constitutivos da ação operacional nos seis Estados que compõem a Bacia -

Alagoas, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Sergipe - e o Distrito Federal. E, apresenta,

ainda, outros programas orientadores das políticas públicas voltadas para o desenvolvimento do

turismo sustentável no País.

A terceira parte traz uma análise sintética das potencialidades turísticas de cada uma das regiões,

com base nos subsídios colhidos ao longo do processo, uma descrição de cada um dos municípios

turísticos que compõem os pólos das respectivas regiões, além das ações propostas para cada uma

das seguintes linhas estratégicas:

1) Articulação e planejamento.

2) Ordenamento, normatização, monitoramento e controle. 

3) Comunicação e informação.

4) Infra-estrutura básica e serviços turísticos. 

5) Capacitação e participação social.

6) Produto e marketing.

Ao final, são indicadas as estratégias que deverão ser adotadas pelo Programa a fim de viabilizar a

implementação das ações propostas.

Nos anexos, são apresentadas as organizações e pessoas que participaram do debate e as

parcerias, contribuições determinantes para  dar continuidade ao processo e garantir a sua execução

coordenada e comprometida.

Maurício Laxe

Coordenador 

Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 
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A formulação do Plano de Ações Estratégicas e Integradas para o Desenvolvimento do

Turismo Sustentável na Bacia do Rio São Francisco foi orientada pela Coordenação

Nacional do Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco,

coordenada e conduzida pela equipe do Programa Nacional de Ecoturismo, da

Secretaria de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável do Ministério do Meio

Ambiente, tendo como objetivo diagnosticar, fomentar e desenvolver o potencial

turístico sustentável da bacia e fortalecer os arranjos produtivos locais relacionados ao

setor, envolvendo as Regiões do Baixo, Submédio, Médio e Alto São Francisco.

O Plano foi construído em duas etapas. A primeira, no período de 2003 a 2005, com

início na região fisiográfica do Baixo São Francisco onde foi construída a metodologia de

trabalho que resultou na formulação do Plano de Ações Estratégicas e Integradas para

o Desenvolvimento do Turismo Sustentável no Baixo São Francisco.

A segunda etapa, em 2006, ocorre simultaneamente nas demais regiões - Submédio, Médio

e Alto - sendo aplicado o processo metodológico anteriormente definido, levando-se em

consideração as particularidades sócio-econômico-ambientais e turísticas de cada região.

Em todas as etapas do processo, foram acatados o caráter de respeito ao acervo de

conhecimentos acumulados na região, a participação e a representatividade dos

setores sociais e institucionais que ali vivem ou atuam.

Apresenta-se a seguir o processo de construção do Plano marcado na linha do tempo

e nos eventos promovidos por região fisiográfica.

Em 2003, esteve a discussão circunscrita ao âmbito das reuniões do Comitê de Bacias,

do Comitê Gestor do Programa e dos Núcleos de Articulação do Programa de

Revitalização do São Francisco (NAPs) em Alagoas e Sergipe, oportunidades em que

foram identificados estudos, diagnósticos, planos e ações de fomento ao turismo para

a região, além das organizações que lá atuam.

Simultaneamente à elaboração de políticas e programas previstos no Plano Plurianual de

Ação (PPA 2004-2007) do Governo Federal, articularam-se as necessárias relações

intergovernamentais de modo a possibilitar a sinergia das ações e, também, a integração

com as políticas públicas estaduais que pudessem ter implicações no PRSF. Merece

destaque que, quando da formulação dos programas prioritários do Governo, foram

observados objetivos, metas, princípios e orientações contidos nos acordos internacionais

dos quais o Brasil é signatário.

A análise dessa etapa determinou o passo seguinte, que consistiu na aproximação

com: governos estaduais e municipais; organizações de âmbito nacional, regional e

estadual; instituições de ensino; entidades de classe; e organizações sociais que atuam
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na base local, por entender que a elaboração

de uma agenda de trabalho é atingida por

meio de parcerias e pelo consenso dos

segmentos envolvidos.

Vale ressaltar, ainda nessa etapa, a

importância dos estudos para a criação de um

Pólo Ecoturístico no Canyon do Rio São

Francisco, formulados pela Fundação

Movimento OndAzul, de grande valia para a

continuidade e efetivação dos trabalhos.

Na seqüência, congregou-se os diversos tipos

de organizações envolvidas - sociais,

ambientais, culturais, econômicas e políticas -

a fim de formular diagnósticos e indicativos de

estratégias operacionais, por meio de oficinas

com enfoque participativo e reuniões de

trabalho, bem como oficinas de capacitação,

como instrumento de mobilização e

sensibilização das populações locais.

Paralelamente, no início de 2004, no âmbito do Estado de Sergipe, constituiu-se o

Grupo de Trabalho de Ecoturismo e Turismo Rural, coordenado pela CODEVASF, com o

objetivo de articular os debates, as ações estratégicas e a definição de um modelo de

governança compartilhada para a região do Baixo São Francisco. Posteriormente, esse

grupo passou a ser designado como Grupo de Trabalho para o Turismo Sustentável no

Baixo São Francisco - GT-TS/SE.

A agenda de trabalho construída em parceria, a partir das ações do GT de Turismo Sustentável

de Sergipe, em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Turismo e com as

secretarias estaduais de turismo de Sergipe e Alagoas inicia-se em Aracaju, em setembro de

2004, com a realização da “Oficina de Integração e Planejamento para o Desenvolvimento do

Turismo Sustentável na Região do Baixo São Francisco”, ocasião em que foram apresentadas

as políticas públicas - federal e estaduais - e os planos de turismo existentes para a região.

Foram, também, analisadas e debatidas estratégias e propostas ações, cujos critérios de

seleção estavam fundamentados nas diretrizes estabelecidas no Programa Nacional de

Ecoturismo e no Programa de Regionalização do Turismo. Como resultado qualitativo desta

ação foi formulado um relatório, que passou a ser incorporado nos debates estaduais e, em

reunião com representantes dos dois Estados, foi criado o GT de Turismo Sustentável de

Alagoas, coordenado pela Secretaria de Turismo desse Estado (SETUR/AL).

Oficina participativa no Baixo São Francisco - Aracaju (SE)

Fo
to

: 
M

er
cê

s 
P

ar
en

te



Ministério do Meio Ambiente

26

Em novembro de 2004, realizaram-se dois cursos com o tema “Alternativas para a

Gestão Sustentável de Empreendimentos Turísticos”, sendo um em Maceió/AL e outro

em Aracaju/SE. Esta ação contribuiu para a capacitação dos diversos atores envolvidos

com o processo de desenvolvimento de um turismo sustentável para a região, além de

contribuir para o fortalecimento dos GTs de Alagoas e de Sergipe como instâncias

consultivas do PRSF.

Ainda em novembro, o Ministério do Turismo promoveu, em parceria com o MMA, a

oficina “Diálogos para as Diretrizes de Ecoturismo” com o objetivo de revisar o

documento Diretrizes de Ecoturismo, elaborado em 1994, e atualizá-lo a partir das

orientações do Plano Nacional de Turismo (2003-2007), das proposições da Câmara de

Segmentação de Turismo e das diretrizes do Programa Nacional de Regionalização

do Turismo Roteiros do Brasil, do MTur, além das diretrizes formuladas pelo Programa

Nacional de Ecoturismo, do MMA.

Em dezembro de 2004, o GT/SE, em parceria com o Programa Corredor Ecológico da

Caatinga, realizou o primeiro módulo da Oficina para Gestão do Turismo Sustentável,

em Xingó/SE, evento que contou com a participação de diversos técnicos e

empreendedores dos municípios da Região.

Da análise das informações acumuladas e articulações intra e interinstitucionais

construídas ao longo desse processo, concluiu-se que era necessária a formulação de

um documento estratégico norteador das ações na Região.

Em 2005 foi contratada uma consultoria que, periodicamente, reunia-se com as

organizações e sistematiza as informações colhidas ao longo dos últimos dois anos, além

de propor um roteiro de documento para ser debatido com todas as instituições parceiras.

Para a definição do conteúdo do documento e a sua estratégia metodológica, realizou-

se, em maio de 2005, em Penedo/AL, uma oficina com vistas a: fortalecer a integração

e a cooperação interinstitucional; e identificar as ações prioritárias, as responsabilidades

institucionais e as ações necessárias para fortalecer a gestão do plano. 

A integração dos GT-TS de Alagoas e Sergipe, com apoio da CHESF, CODEVASF,

IBAMA/SE e sete prefeituras municipais: Paulo Afonso, Delmiro Gouveia, Olho D'água do

Casado, Piranhas, Poço Redondo, Monte Alegre de Sergipe, Canindé do São Francisco,

promoveu, no mesmo mês, a realização do segundo módulo da Oficina de Gestão do

Turismo Sustentável, na região de Xingó, sendo apresentadas e debatidas com os

participantes a estrutura do documento e a proposta do processo metodológico para a

formulação final do Plano. Ficou acordada a realização de um Seminário, com a

presença de representante de todos os municípios que compõem a Região do Baixo
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São Francisco - Alagoas e Sergipe -, bem como dos parceiros governamentais,

privados e das organizações sociais.

O produto da sistematização das informações e das oficinas constituiu o documento

preliminar do Plano, documento esse que foi avaliado e ajustado por um grupo de

técnicos, selecionados a partir de critérios, considerando o envolvimento das

instituições e programas públicos e das organizações sociais que participaram do PRSF

desde o início das discussões. Tal estratégia determinou que o resultado do documento

preliminar refletisse a visão multidisciplinar exigida no processo da revitalização do Rio

São Francisco.

Por último, em setembro de 2005 foi realizado o Seminário Plano de Ações Estratégicas

e Integradas para o Desenvolvimento do Turismo Sustentável no Baixo São Francisco,

em Propiá (SE), com o objetivo de debater e validar, com o conjunto das instituições

governamentais municipais, estaduais e federal, de ensino, organizações da sociedade

civil e do setor turístico o documento do Plano. Na ocasião, novas contribuições foram

aportadas e incorporadas o que, finalmente, resultou no Plano de Ações Estratégicas e

Integradas para o Desenvolvimento do Turismo Sustentável no Baixo São Francisco,
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Curso: “Alternativas para Gestão Sustentável de Empreendimentos Turísticos”. 
Visita técnica na Serra de Itabaiana - Aracaju (SE). Nov. de 2004.
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documento que reflete o compromisso e o desejo de todos aqueles que contribuíram

para a sua elaboração.

Fundamentados no êxito do trabalho desenvolvido na região do baixo São Francisco, as

coordenações nacionais do Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio

São Francisco e do Programa Nacional de Ecoturismo decidiram contratar, em 2006,

consultores para, de forma simultânea, promoverem a mobilização e debate nas

demais regiões fisiográficas - Submédio, Médio e Alto.

O processo iniciou-se, em abril, ocasião em que foram estabelecidas as fases e etapas

do trabalho, assim definidas: a) estruturação do roteiro metodológico e plano de

trabalho para a elaboração do documento: atividades, roteiro de viagens, cronograma;

b) mapeamento preliminar: identificação das instituições que atuam nas regiões:

levantamento, leitura e súmula de Planos, Projetos e Ações relacionados às atividades

turísticas nos estados e Prefeituras da Bacia do São Francisco; c) levantamento de

dados secundários dos municípios: história; atrativos turísticos, históricos e culturais;

atrativos naturais; patrimônio; gastronomia e artesanato; d) organização de reuniões

com instituições dos estados, Secretarias Municipais de Turismo e Meio Ambiente dos

municípios da Bacia e a Coordenação do Programa; e) organização e

acompanhamento de oficinas de planejamento e integração com os órgãos de Turismo

e Meio Ambiente e instâncias estaduais da revitalização (NAPs) para apresentar o

produto da sistematização e consolidar, de forma participativa, a proposta do Plano de

Ações Estratégicas e Integradas para o Desenvolvimento do Turismo Sustentável na

Bacia do São Francisco; f) elaboração de documento preliminar contendo

sistematização dos dados e informações obtidos; g) elaboração do documento final.

Após o levantamento dos dados secundários e das visitas de campo ocorridas no

período de maio a agosto de 2006, foram realizadas as oficinas de planejamento e

integração, em cidades pólo que agregam os municípios das regiões turísticas, com o

objetivo de articular a integração e a cooperação interinstitucional, de modo a garantir a

efetividade das ações do Plano de Desenvolvimento do Turismo Sustentável na Bacia

do Rio São Francisco.

Como resultado das oficinas foram definidos com os participantes as responsabilidades

institucionais, os procedimentos operacionais e metodológicos e os prazos de

execução e prioridades das ações que comporiam o Plano.

Os eventos ocorreram em cidades de cada uma das regiões, durante o ano de 2006.

Na região do Submédio, foram realizadas oficinas, no mês de setembro, em Paulo

Afonso (BA) e Petrolina (PE). Na região do Médio, por sua vez, foram realizadas oficinas

nos municípios de Chapada Gaúcha (MG) e Januária (MG), em agosto, e Barreiras (BA)
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Oficina participativa no Submédio São Francisco.

e Seabra (BA), em setembro. No Alto São Francisco foram realizadas oficinas em Três

Marias, Jaboticatubas e São Roque de Minas, em Minas Gerais.

Os dados e as informações colhidas, bem como os resultados das oficinas foram

sistematizados constituindo-se no documento preliminar do Plano, novamente

submetido à avaliação em seminários, onde os participantes  propuseram ajustes e

validaram as ações.  Estes seminários, acontecidos no mês de novembro, ocorreram

no Submédio São Francisco, na cidade de Petrolina (PE); na região do Médio, foram

realizados seminários em Januária(MG) e Barreiras(BA) e  no Alto, o seminário ocorreu

na cidade de Três Marias(MG). 

Tal estratégia determinou que o resultado do documento refletisse a visão multifocal

exigida no processo da revitalização do Rio São Francisco. 
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A orientação das políticas públicas para o desenvolvimento do turismo sustentável exige

que se considere a participação, a descentralização, a integração e as parcerias como

elementos estratégicos para se alcançar maior efetividade na implementação de ações.

Desse modo, faz-se necessário o conhecimento, por todos os envolvidos no processo,

dos pressupostos, princípios, diretrizes e prioridades dos planos e programas de governos

- federal e estaduais - a fim de fortalecer o movimento na direção da revitalização do Rio

São Francisco, no seu sentido pleno.

PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO

FRANCISCO - PBHSF (2004-2013)

Em 1997, foi sancionada a Lei nº. 9.433, que instituiu a Política Nacional de Recursos

Hídricos, que tem como um de seus princípios a adoção da bacia hidrográfica como

unidade de planejamento. Nesse contexto, a Bacia Hidrográfica do São Francisco constitui-

se em unidade especial de planejamento do desenvolvimento do país, das mais ricas em

recursos naturais renováveis e não-renováveis, principalmente quando se consideram os

usos múltiplos da água na perspectiva do desenvolvimento sustentável. 

No âmbito da Lei n° 9.433/97, foi criado o Sistema Integrado de Gerenciamento de

Recursos Hídricos, que se organiza estruturalmente a gestão dos recursos hídricos no país

por bacia hidrográfica, tendo como integrantes o Conselho Nacional de Recursos Hídricos,

os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados, os órgãos dos poderes públicos federal,

estaduais e municipais, cujas competências se relacionam com a gestão de recursos

hídricos, os Comitês de Bacias Hidrográficas e as Agências de Água. Nesse contexto,

surgiu o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF), criado pelo Decreto

Presidencial de 5 de junho de 2001 e instalado no final de 2002.

Iniciou-se, então, o processo de consolidação do Comitê com a realização de reuniões e a

criação do Grupo Técnico de Trabalho (GTT), composto por representantes dos Estados e

dos órgãos federais, para a elaboração do Plano Decenal de Recursos Hídricos da Bacia

Hidrográfica do Rio São Francisco (PBHSF) - 2004-2013.

O Plano constitui-se um dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos e tem

como um de seus princípios exatamente a adoção da bacia hidrográfica como unidade de

planejamento. A gestão dos recursos hídricos no país se organiza estruturalmente por meio

do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos, em três âmbitos (nacional,

estadual e por bacia hidrográfica).

A meta principal do PBHSH é definir uma agenda para a Bacia Hidrográfica do Rio São

Francisco, identificando ações de gestão, programas, projetos, obras e investimentos
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prioritários, num contexto que inclua os órgãos governamentais, a sociedade civil, os

usuários e as diferentes instituições que participam do gerenciamento dos recursos

hídricos, de modo a contribuir com o desenvolvimento sustentável da Bacia.

O processo de construção do Plano, marcado pela troca de experiências, intercâmbio de

informações e compartilhamento de conhecimento sobre a Bacia, resultou em expressiva

participação pública, com cerca de 12 mil participantes, gerando um Diagnóstico Analítico

da Bacia (DAB) e culminando com a elaboração do Programa de Ações Estratégicas (PAE).

O Plano reflete, portanto, a continuidade do PAE, lastreado em resultados da participação

consultiva, como contribuição ao aperfeiçoamento do processo de melhoria ambiental da

Bacia e sua Zona Costeira, de modo a permitir que seja concebido e implantado um

modelo de gerenciamento integrado, especialmente ajustado ao contexto dessa Bacia.

Integram o Plano cinco grandes componentes, divididos em atividades e ações, de acordo

com a terminologia adotada no PPA (2004-2007), devidamente justificadas e detalhadas,

incluindo, para cada atividade, os produtos, objetivos, benefícios esperados e beneficiários,

parceiros institucionais, orçamento de referência e cronograma, a saber:

1) Implementação do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos da

Bacia (SIGRHI).

2) Uso Sustentável dos Recursos Hídricos e Reabilitação Ambiental da Bacia.

3) Serviços e Obras de Recursos Hídricos e Uso da Terra.

4) Serviços e Obras de Saneamento Ambiental.

5) Sustentabilidade Hídrica do Semi-Árido.

Objetivos e Diretrizes do Plano

O Plano tem como foco o estabelecimento de um conjunto de ações regulatórias e

programas de investimento, por meio de uma agenda transversal entre órgãos da

administração pública, para viabilizar um conjunto de ações estratégicas com os seguintes

objetivos:

• Implementar o SIGRHI - Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos da

Bacia.

• Estabelecer diretrizes para a alocação/outorga e uso sustentável dos recursos hídricos

na Bacia.

• Definir a estratégia para recuperação e conservação hidroambiental da Bacia.

• Propor programa de ações e investimentos em serviços e obras de recursos hídricos,

uso da terra e saneamento ambiental.

Modelo de Gestão

No âmbito nacional tem-se o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), o órgão

mais expressivo da hierarquia do SIGRHI, possuindo caráter normativo e deliberativo. Atua
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como Secretaria Executiva do CNRH, a Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do

Meio Ambiente (SRH/MMA), e possui, dentre outras, a função de formular a Política

Nacional de Recursos Hídricos (PNRH). A Agência Nacional de Águas (ANA), autarquia

especial vinculada ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), possui, dentro do SIGRHI, a

função de implementar a PNRH e sua atuação é desenvolvida em articulação com órgãos

e entidades públicas e privadas. No campo de ação dos estados, a estrutura é similar, com

a formação de Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos (CERH) e a presença de órgãos

executivos estaduais.

No circuito das bacias hidrográficas, o principal órgão é o Comitê de Bacia, composto por

representantes dos poderes públicos, federal, estadual e municipal, e por representantes

da sociedade civil e dos usuários de água. Em sua área de atuação, dentre outras funções,

promove o debate das discussões relacionadas aos recursos hídricos, contribuindo para o

caráter participativo da sua gestão. O Comitê possui, como órgão executivo, a Agência de

Bacia que tem suas atividades relacionadas à ANA e aos órgãos estaduais.

No Capítulo 2 do documento do Plano - são estabelecidas as principais características da

Bacia, o contexto institucional, os diferentes setores usuários e a disponibilidade hídrica na

Bacia, os cenários de desenvolvimento, os conflitos e os princípios para a compatibilização

de usos dos recursos hídricos.  

No Capítulo 5 - são apresentados a estratégia e um mapa para a implementação das

ações - as atividades de turismo e de lazer são consideradas como estratégicas para o

combate à pobreza e para a promoção do desenvolvimento regional. Dentre as inúmeras

atividades que devem ser exploradas, destacam-se a prática de esportes náuticos, a

pesca esportiva e o ecoturismo em rios e reservatórios, em especial no Baixo São

Francisco e na Zona Costeira. 

O documento define como uma das formas de implementação do PBHSF o apoio à

implantação de arranjos produtivos locais (APL) ligados ao uso dos recursos hídricos e

vinculados, por exemplo, às cadeias produtivas dos produtos da irrigação (exemplo: frutas e

vinho), da piscicultura (exemplo: tanques-rede) e resultantes do ecoturismo (a exploração de

passeios de barco pelo Rio São Francisco em vários de seus trechos ou os esportes

aquáticos). Observado o uso sustentável dos recursos hídricos, os arranjos produtivos locais

podem trazer benefícios às populações residentes, gerar grande credibilidade para o Plano e

mobilizar outros órgãos governamentais para aporte de recursos.
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PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA

DO RIO SÃO FRANCISCO

Fundamentos Teóricos, Marcos Conceitual e Jurídico

O Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (PRSF)

é coordenado pela Secretaria Executiva do Ministério do Meio Ambiente, em parceria com

o Ministério da Integração Nacional. 

Com prazo de execução de vinte anos, as ações do PRSF estão inseridas no Programa de

Revitalização de Bacias Hidrográficas com Vulnerabilidade Ambiental do Plano Plurianual

(PPA 2004-2007), contemplado por outras ações previstas em vários programas federais,

integrante da Política Nacional de Meio Ambiente e da Política Nacional de Recursos

Hídricos, além de estar evidenciado no Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica

do Rio São Francisco (PBHSF 2004-2013).

No processo de formulação do PRSF foram resgatados documentos históricos, dados e

informações, na perspectiva de contextualizar e nortear as ações e seus pressupostos.

Opara, denominação dada ao Rio pelas comunidades indígenas que viviam às suas

margens, tem por significado Rio-Mar, como alusão à sua importância e dimensão. O atual

nome é atribuído a Américo Vespúcio, que o navegou a partir de sua foz, em 4 de outubro

de 1501, dia dedicado pela Igreja Católica a São Francisco de Assis, determinando a

nominação em homenagem ao Santo. A colonização do São Francisco, pelos

portugueses, iniciou-se na região de Penedo, em Alagoas, a cidade mais antiga da Bacia.

Desde sua descoberta pelos europeus, o Rio desempenhou importante papel na

ocupação do território brasileiro e foi utilizado como caminho preferencial para as

Bandeiras. No litoral nordestino, iniciou-se a sua ocupação. Surgiram fazendas ao longo do

seu leito, em direção ao sertão, e, conforme a criação de gado foi se intensificando, passou

a ser conhecido também por Rio dos Currais. Era o início do processo de degradação das

suas margens. Como rota de interiorização das Bandeiras, nos séculos XVII e XVIII, e com

a mineração no Sul, a partir de Minas Gerais, serviu de caminho de interligação com o

Nordeste, razão pela qual foi denominado também de "rio da unidade nacional".

Os primeiros estudos para o seu aproveitamento foram elaborados ainda durante o

Império, com destaque para aqueles realizados por Liais e Halfeld, pela abrangência e pelo

rigor técnico:

• Em 1852, o engenheiro francês Emmanuel Liais foi contratado, pelo Imperador Dom

Pedro II, para estudar o Rio e as possibilidades de desenvolvimento de navegação,

desde as nascentes até Pirapora, observando o curso do Rio das Velhas até Guaicuí.
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Um exemplar do seu relatório, denominado Hydrographie du Haut San-Francisco et du

Rio das Velhas, datado de 1865, encontra-se no acervo da biblioteca da CODEVASF.

• Em 1855, o engenheiro alemão Henrique Guilherme Fernando Halfeld foi contratado,

pelo Governo Imperial, para desenvolver estudos semelhantes, desde a cachoeira de

Pirapora até sua foz, no Oceano Atlântico. Um exemplar deste trabalho, denominado

Atlas e  Relatório do Rio de São Francisco desde a Cachoeira de Pirapora até ao Oceano 

Atlântico, datado de 1860, também é encontrado na biblioteca da CODEVASF. 

Expedições atuais:

• Ziraldo - 1999.

• Expedição Caminho das Águas - SRH/UnB/IBAMA - 2000.

• Expedição Engenheiro Halfeld - Federaminas - 2001.

• Expedição Fluvial Américo Vespúcio - CODEVASF - 2001.

Ao longo dos séculos, os relatos de viajantes e colonizadores, além de registros de

pesquisadores, constituíram as bases documentais nas quais as políticas e programas

definiam suas ações de intervenção para as áreas de influência do Rio São Francisco. Tais

referências bibliográficas fundamentaram a recente produção de documentos

estratégicos, que permitiram nortear a formulação do PR-SF, a saber:

• Diagnóstico Analítico da Bacia do Rio São Francisco e sua Zona Costeira (DAB) -

concretizado em 2003, é um documento fundamentado em estudos técnico-científicos, 

baseados nos resultados dos subprojetos desenvolvidos no âmbito do Projeto GEF São 

Francisco, além de projetos e ações realizados por várias das instituições atuantes na Bacia.

• Programa de Ações Estratégicas para o Gerenciamento Integrado da Bacia do Rio São

Francisco e da sua Zona Costeira (PAE) - é um programa de curto prazo, previsto para

um período de quatro anos, voltado para a solução de conflitos e para a revitalização da

bacia hidrográfica e da zona costeira do Rio São Francisco. O PAE foi elaborado de julho

a novembro de 2003, implementando a segunda etapa do Projeto GEF São Francisco.

• Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco  (PBHSF) - é um

plano de longo prazo, com horizonte temporal de dez anos, compatível com o período

deimplantação de seus programas e projetos, contendo diagnósticos e princípios de

alocação e de regulação dos usos das águas.

• Plano Diretor para o Desenvolvimento do Vale do São Francisco (PLANVASF) -

formulado pela CODEVASF e pela SUDENE, com a cooperação técnica da Secretaria

Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA); este plano teve um horizonte

temporal de doze anos, compreendendo investimentos e ações de curto, médio e longo

prazos até o ano 2000.

Esses documentos possibilitaram fundamentar os pressupostos básicos de atuação como

norteadores da ação de revitalização da Bacia Hidrográfica do São Francisco, assim formulados:

• Consol idação de uma cultura de planejamento estratégico integrado, com
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implementação, monitoramento e avaliação dos processos. 

• Adoção de estratégias de organização institucional, permitindo garantir e consolidar a

integração dos diversos segmentos sociais e governamentais envolvidos com a

revitalização. 

• Apoio ao desenvolvimento da ciência, à inovação tecnológica, à produção e à

divulgação de conhecimento e informações. 

• Capacitação de recursos humanos para assegurar o desenvolvimento sustentável,

por meio do monitoramento, da fiscalização e da gestão ambiental integrada dos

recursos naturais da Bacia, bem como dos processos produtivos existentes.

• Promoção da melhoria das condições socioambientais e socioeconômicas das suas 

populações, bem como a melhoria da oferta hídrica, tanto nos aspectos quantitativos

quanto qualitativos.

Importantes, também, na formulação do Programa, foram a definição e apreensão do

marco conceitual de revitalização, que está assim explicitado: “Compreende o processo de

recuperação, conservação e preservação ambiental, por meio da implementação de

ações integradas e permanentes, que promovam o uso sustentável dos recursos naturais,

a melhoria das condições socioambientais, o aumento da quantidade e a melhoria da

qualidade da água para usos múltiplos”. Este marco transformou-se em paradigma para o

modelo de desenvolvimento desejado para o território.

Todos os fundamentos teóricos e estratégicos para a construção do Programa de

Revitalização estão apoiados em instrumentos legais. Em primeira instância, tem-se a

Constituição Federal de 1988 e a Lei nº. 6.938, de 31 de agosto de 1981, que instituiu a Política

Nacional do Meio Ambiente e norteia as intervenções governamentais e privadas sobre a

questão ambiental; e, a seguir, a Lei nº. 9.433/97, que criou a Política de Recursos Hídricos e o

Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, que vem sendo executada em

conjunto com a Lei nº. 9.984/00, referente à criação da Agência Nacional de Águas (ANA). 

Destaca-se, ainda, a Lei nº. 11.079, sancionada em 30 de dezembro de 2004, que estabelece

normas gerais para licitação e contratação de parcerias público-privada (PPP), por tratar-se

de importante instrumento para pôr em execução as ações realizadas no PRSF.

Princípios, Diretrizes e Bases Estratégicas

O PRSF propõe a formulação de uma nova estratégia de planejamento e gestão ambiental,

voltada para a consolidação de políticas públicas articuladas e permanentes na Bacia do

Rio São Francisco; portanto, seus objetivos, princípios, diretrizes e bases estratégicas estão

concebidos para superar as deficiências socioambientais existentes e aprimorar os

instrumentos e instâncias de gestão, voltados para promover a recuperação, a

conservação e a preservação.
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Princípios

• Articulação intergovernamental: identificar as funções inerentes a cada uma das

instituições, para que atuem de forma coordenada, articulada e integrada.

• Integração interinstitucional: harmonizar critérios e procedimentos para implantação

e operacionalização de instrumental que possibilite uma articulação e integração

interinstitucionais permanentes entre os órgãos, as entidades e as instâncias existentes

na Bacia.

• Participação e controle social: envolver a população, em geral, e os diversos setores 

interessados na execução do Programa, desde a identificação de problemas até a busca 

de consensos e soluções e o acompanhamento das ações.

Diretrizes

• Desenvolvimento sustentável: segundo definição contida no documento Nosso

Futuro Comum, desenvolvimento sustentável é "aquele que atende às necessidades do 

presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas

próprias necessidades."

• Planejamento estratégico: processo racional das decisões, fundamentado em quatro 

etapas básicas: 

1) Avaliação (análise de dados, diagnóstico). 

2) Seleção e aplicação dos instrumentos (processos técnico, político e decisório).

3) Execução e controle. 

4) Controle sobre as causas. 

• Gestão ambiental integrada: sistema de gestão que tem suas bases teóricas

centradas numa lógica sistêmica, descentralizada e participativa, refletidas no

planejamento estratégico. 

• Transversalidade: efetivação de estratégias concretas e permanentes que assegurem 

uma integração interinstitucional coordenada, visando à incorporação do conceito da

sustentabilidade nas várias políticas públicas e nos diversos setores econômicos e 

sociais, articulando, principalmente, as diversas ações e atuações dos órgãos

governamentais para a fixação de princípios ambientais. 

Bases estratégicas

• Governança socioambiental: valorizar e aprofundar o envolvimento das entidades

sociais e das instituições públicas, efetivando a formação de redes entre os atores, 

ampliando a participação destes na tomada de decisões e assegurando a integração do 

Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) com o Sistema Nacional de

Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGRH).

• Projeção das potencialidades: estimular o aproveitamento das potencialidades

ambientais, socioculturais, históricas, turísticas, políticas e econômicas sustentáveis,

propiciando a geração de emprego e renda, promovendo a participação das comunidades

e a parceria com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF).
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• Promoção de mecanismos sustentáveis: fomentar a mudança do modelo de

desenvolvimento, efetivando agendas positivas com o setor produtivo e incentivando a

adoção de instrumentos socioeconômicos sustentáveis e as Agendas 21 locais.

Linhas de Ação e Componentes

A partir das orientações contidas nos objetivos, princípios e diretrizes definiram-se as linhas

de ação e os seus componentes, guardando as dimensões relacionadas com as diretrizes

da Política Nacional do Meio Ambiente e de Recursos Hídricos e com as do Plano da Bacia.

Linha de Ação 1 - Gestão e Monitoramento

• Implantar um sistema integrado de informações georreferenciadas e um banco de

dados sobre a Bacia. 

• Ampliar as atividades de monitoramento e fiscalização ambiental. 

• Estimular a implementação de instrumentos de ordenamento territorial. 

Seus componentes são: 

1) Gestão da informação. 

2) Monitoramento ambiental. 

3) Gestão e ordenamento territorial.

Linha de Ação 2 - Agenda Socioambiental

• Promover a articulação, integração e fortalecimento interinstitucional de órgãos públicos 

e instâncias colegiadas da Bacia. 

• Estimular e desenvolver processos educativos socioambientais integrados, voltados à

conscientização social, cultural, ecológica e política da população em sinergia com a

construção e implantação das Agendas 21 locais. 

• Efetivar campanhas de comunicação socioambiental. 

Seus componentes são: 

1) Educação ambiental. 

2) Agenda 21. 

3) Fortalecimento interinstucional. 

4) Cultura.

Linha de Ação 3 - Proteção e Uso Sustentável dos Recursos Naturais

• Implantar ações de conservação do solo, de proteção e recomposição da cobertura

vegetal e de manejo da fauna. 

• Recuperar áreas degradadas e de preservação permanente. 

• Fomentar o uso racional das águas. 

• Criar unidades de conservação.

• Preservar e conservar o patrimônio genético. 
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Seus componentes são: 

1) Conservação do solo. 

2) Recuperação da cobertura vegetal. 

3) Gestão racional das águas. 

4) Unidades de conservação. 

5) Preservação da biodiversidade.

Linha de Ação 4 - Qualidade e Saneamento Ambiental

• Fomentar ações de saneamento básico.

• Estimular o controle e redução de fontes e cargas de contaminação e poluição.

• Promover a universalização da coleta, tratamento e destinação final dos resíduos e

incentivar a redução e reciclagem do lixo. 

• Efetivar ações voltadas para a convivência com o semi-árido.

Seus componentes são: 

1) Controle da poluição. 

2) Resíduos. 

3) Convivência com o semi-árido.

Linha de Ação 5 - Economias Sustentáveis

• Fomentar programas turísticos sustentáveis. 

• Recompor os recursos pesqueiros. 

• Promover a aqüicultura e a pesca.

• Disseminar tecnologias agropecuárias sustentáveis para a agricultura familiar e para

assentamentos rurais. 

• Incentivar a responsabilidade social junto às empresas públicas e privadas.

Seus componentes são: 

1) Turismo sustentável.

2) Gestão de recursos pesqueiros

3) Agricultura e reforma agrária sustentáveis.

Modelo de Gestão

O PRSF possui vários fóruns colegiados federais e estaduais como instâncias para a gestão

ambiental. No âmbito federal, existe o Comitê Gestor do Programa (CGP-SF) e o Grupo de

Trabalho da Revitalização do São Francisco (GT-SF). Em cada Estado, além de um Núcleo

de Articulação do Programa (NAP-SF), o programa possui, como fóruns intermunicipais, as

Comissões Locais de Meio Ambiente e Ação Socioambiental (COLMEIAS). Essas instâncias

estão assim estruturadas:
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• Comitê Gestor do Programa de Revitalização (CGP-SF) - criado por do Decreto de 5 de

junho de 2001, que instituiu o Projeto de Revitalização, é coordenado pela Secretaria Executiva do

Ministério do Meio Ambiente (MMA). Conta com a participação de representantes de outras

unidades do MMA, do Ministério da Integração Nacional, dos seis Estados - Alagoas, Bahia,

Pernambuco, Sergipe, Minas Gerais, Goiás -, do Distrito Federal e o Comitê do São Francisco.

• Grupo de Trabalho da Revitalização (GT-SF) - criado pela Portaria MMA nº. 384, é

coordenado pela Secretaria Executiva e constituído por representantes de secretarias e

unidades vinculadas ao MMA (IBAMA e ANA), assim como do Ministério da Integração

Nacional e CODEVASF. Seu objetivo é planejar e efetivar, de forma integrada, as ações de

revitalização da Bacia.

• Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco (CBHSF) - criado por Decreto de

5 de junho de 2001, é composto por 60 membros (20 do poder público, 16 da sociedade

civil e 24 usuários).

• Núcleos de Articulação do Programa (NAP-SF) - formados nos Estados que

compõem a Bacia, funcionam como um fórum de articulação e integração de órgãos

federais, estaduais e órgãos ambientais colegiados, que têm atuação nas áreas de meio

ambiente, recursos hídricos e demais áreas relacionadas aos componentes do Programa.

O objetivo dos núcleos é integrar as ações governamentais, monitorar as atividades, avaliar

projetos prioritários e adequar as propostas do programa às necessidades dos Estados.

• Comissão Local de Meio Ambiente e Ação Socioambiental (COLMEIAS) - fórum

transversal e estruturador de ações locais e intermunicipais, que tem como objetivo

integrar os atores socioambientais, propor uma agenda local para o PRSF, monitorar as

ações em escala local e efetivar a sinergia entre seus componentes com a efetivação de

pactos sociais e interinstitucionais para a revitalização.

PROGRAMA NACIONAL DE  ECOTURISMO

Considerando o enorme potencial dos biomas brasileiros para o ecoturismo e a

importância desta atividade como estratégia para a conservação e o uso sustentável dos

recursos naturais, o Ministério do Meio Ambiente criou o Programa Nacional de Ecoturismo

(PNE), a fim de enfrentar o desafio de promover o desenvolvimento deste segmento em

todo o país, enfocando principalmente as áreas protegidas e seus entornos.

Coordenado pela Secretaria de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável (SDS), o Programa

articula as diversas ações relacionadas com o Ecoturismo executadas no âmbito no MMA, que

incluem o Programa de Desenvolvimento do Ecoturismo na Amazônia Legal (PROECOTUR), o

Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e o Programa Pantanal.
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O Programa Nacional de Ecoturismo apóia o planejamento participativo nos pólos

ecoturísticos, além de dispor de uma base de dados capaz de subsidiar a implementação

de projetos que contribuam para a consolidação desses pólos. Essa base de dados

incorpora estudos já produzidos pelo MMA para os pólos da Amazônia, a Região do

Canyon do São Francisco, a Região Serrana do Rio de Janeiro e o Delta do Parnaíba.

O Programa é importante na inclusão socioambiental das comunidades, por meio das

ações de capacitação profissional, que proporcionam melhoria da qualidade de vida das

populações e, por conseqüência, do produto ecoturístico.

Em parceria com o Programa de Zoneamento Ecológico-Econômico, desenvolve um

instrumento indispensável para o planejamento e ordenamento da atividade ecoturística no

Brasil. Trata-se do Sistema de Informações Georreferenciadas para o Ecoturismo, que abrange

dados de sustentabilidade econômica e socioambiental das áreas com potencial ecoturístico,

para subsidiar os diferentes níveis de governo e da sociedade em suas atividades de

planejamento e gestão e na tomada de decisões sobre investimentos no setor.

Em iniciativa integrada com o Ministério do Turismo (MTur), o Programa articula a

elaboração de uma Agenda Ambiental para o Turismo, visando à inserção dos princípios de

sustentabilidade nas políticas públicas voltadas para o desenvolvimento do setor. Contribui,

ainda, para a elaboração, revisão e aperfeiçoamento dos marcos normativos, de

monitoramento e controle, e de fomento, no sentido de orientar o planejamento ambiental

e turístico, minimizando os impactos da atividade sobre o meio ambiente.

O Programa Nacional de Ecoturismo adota os princípios da sustentabilidade e atua em

conjunto com o Ministério do Turismo, de forma a assegurar que a execução

descentralizada do Plano Nacional de Turismo incorpore os critérios ambientais e de

sustentabilidade, de modo a: integrar o programa ao poder público; inserir os princípios e

mecanismos da sustentabilidade ambiental na atividade turística; gerar emprego, renda e

inserção social por meio do ecoturismo; e fortalecer e desenvolver as capacidades locais.

Critérios para a Seleção de Regiões/Pólos Prioritários:

• Áreas naturais protegidas de todos os biomas, com prioridade para aquelas que

possuam potencial para o ecoturismo e estejam ameaçadas.

• Áreas que possuam potencial para o ecoturismo e elevada singularidade ambiental e/ou 

sociocultural.

• Áreas com baixo índice de inclusão social e que sofram impactos negativos pelo

processo de desenvolvimento.

• Regiões identificadas no Programa Pólos de Ecoturismo do MTur.

• Áreas contempladas pelo Programa Fome Zero.

• Áreas com potencial para a formação de mosaico, que incluam as diversas categorias de 
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Unidades de Conservação.

• Áreas que possuam ordenamento da visitação pública, contempladas em seu plano de

manejo ou em outros instrumentos de gestão.

• Áreas que já recebam visitação pública, mas que ainda não possuam instrumentos de

planejamento.

• Áreas já identificadas pelo mercado turístico.

• Áreas com maior potencial para o estabelecimento de parcerias em todos os níveis e setores.

PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL RURAL (GESTAR)

O Projeto Gestão Ambiental Rural (GESTAR) é desenvolvido pela Secretaria Nacional de

Políticas para o Desenvolvimento Sustentável (SDS) do Ministério do Meio Ambiente

(MMA), em cooperação técnica com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e

Alimentação (FAO). Dentre as experiências do GESTAR destaca-se sua inserção neste

trabalho por ter como objetivo final  o desenvolvimento de uma política pública  que tem

como um de seus principais focos de atuação a região do Médio São Francisco.

O objetivo deste projeto é melhorar a qualidade ambiental e a vida da população nas áreas

rurais do país; desenvolver, validar e aplicar, participativamente com organizações da

sociedade civil e  governos, instrumentos de gestão ambiental rural para o

desenvolvimento sustentável dos diferentes ecossistemas do Brasil, bem como fortalecer

a capacidade técnica do MMA na gestão ambiental rural.

Além de ser um projeto de gestão, o GESTAR também é um instrumento de mobilização e

comunicação entre as comunidades do meio rural, uma vez que um de seus pressupostos

metodológicos é a participação de diversas representações locais no processo. Em

termos formais, o GESTAR se organiza no âmbito do território em um núcleo ou fórum, por

meio de  uma entidade parceira, um coordenador e uma equipe técnica local, visando a

elaboração de um Plano de Gestão Ambiental Rural para o território trabalhado.

GESCOM - GESTÃO DE CONFLITOS RELACIONADOS À MINERAÇÃO

GESCOM - Gestão de Conflitos Relacionados à Mineração é uma iniciativa inovadora da

Secretaria de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável do Ministério do Meio

Ambiente, destinada a apontar caminhos para a gestão dos conflitos relacionados à

mineração.

A mineração é reconhecidamente uma atividade estratégica de importância econômica e

social, além de integrar cadeias produtivas com participação expressiva nos mercados
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nacional e internacional. Por outro lado, a mineração também tem se caracterizado por

gerar graves e indesejáveis implicações sociais, ambientais e mesmo econômicas. Daí a

necessidade de se conhecer e enfrentar os efeitos adversos dela decorrentes. 

Nesse sentido, a atuação do GESCOM no Alto São Francisco será relevante principalmente

na área dos municípios de Doresópolis, Pains, Arcos e Iguatama e no alto rio das Velhas em

Caetés, para que possamos apresentar o turismo sustentável como uma alternativa de

emprego e renda para as comunidades que ali vivem.  

PROGRAMAS DE OUTROS MINISTÉRIOS RELACIONADOS COM O

COMPONENTE DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO PROGRAMA DE

REVITALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO

PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO ROTEIROS DO BRASIL

Com a criação do Ministério do Turismo (MTur), em janeiro de 2003, o Governo Federal

expressava a intenção de priorizar o turismo como indutor do desenvolvimento

socioeconômico do país. Naquela ocasião, é formulado o Plano Nacional de Turismo, baseado

nas premissas da parceria e gestão descentralizada; desconcentração de renda por meio da

regionalização, interiorização e segmentação da atividade turística; diversificação dos

mercados, produtos e destinos; inovação na forma e no conteúdo das relações e interações

dos arranjos produtivos; adoção de pensamento estratégico, exigindo planejamento, análise,

pesquisa e informações consistentes; incremento do turismo interno; e, por fim, o turismo

como fator de construção da cidadania e de integração social.

Adotando como premissa a ética e a sustentabilidade, as Diretrizes, Metas e Programas do

Plano Nacional de Turismo para o período 2003-2007 contemplam sete macroprogramas

estruturantes: 

1) Gestão e relações institucionais.

2) Fomento.

3) Infra-estrutura.

4) Estruturação e Diversificação da Oferta Turística.

5) Qualidade do produto turístico.

6) Promoção e apoio à comercialização.

7) Informações turísticas.

Com fundamento no Macroprograma 4 do Plano Nacional de Turismo - Estruturação e

Diversificação da Oferta Turística, foi formulado o Programa de Regionalização do Turismo

- Roteiros do Brasil, entendendo o processo de regionalização do turismo como um

modelo de gestão de política pública descentralizada, coordenada e integrada, baseada
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nos princípios da flexibilidade, articulação, mobilização, cooperação intersetorial e

interinstitucional e na sinergia de decisões.

Conceitualmente, o modelo de regionalização do turismo transforma a ação centrada no

município para a ação coordenada e integrada entre municípios, estados e países.

As estratégias do Programa de Regionalização do Turismo - Roteiros do Brasil estão

voltadas para:

• Gestão coordenada.

• Planejamento integrado e participativo.

• Promoção e apoio à comercialização.

As ações operacionais estão estruturadas de modo a atingir o padrão de qualidade dos

produtos turísticos e sua inserção nos mercados consumidores, em âmbito nacional e

internacional.

RIDE DO PÓLO PETROLINA (PE) E JUAZEIRO (BA) - MINISTÉRIO DA

INTEGRAÇÃO NACIONAL

O Ministério da Integração Nacional, a partir da priorização definida na Política Nacional de

Desenvolvimento Regional, vem estimulando os sistemas e arranjos produtivos locais

como instrumentos de dinamização econômica em espaços territoriais determinados.

Objetiva-se, portanto, a criação de emprego e a desconcentração da renda por meio da

inclusão social e do crescimento, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades

regionais, bem como a dinamização do mercado de consumo de massa e viabilização da

expansão competitiva das atividades superadoras da vulnerabilidade externa. 

À Secretaria de Programas Regionais, por meio da coordenação de Programas de

Desenvolvimento Regional, cabe a responsabilidade pela articulação das ações da Região

Integrada de Desenvolvimento do Pólo Petrolina (PE) e Juazeiro (BA) - (RIDE).

Conjuntamente, governos federal, estaduais e prefeituras planejam e executam ações para

o aprimoramento da qualidade e a ampliação dos serviços públicos essenciais e, também,

para o incentivo às atividades de promoção da atividade econômica regional, a criação de

empregos e a geração de renda.

A Ride do Pólo Petrolina (PE) e Juazeiro (BA) foi criada por Lei em 2001, na estrutura do

Ministério da Integração Nacional. Essa Ride abriga 610 mil habitantes em 34 mil

quilômetros quadrados e abrange quatro municípios de Pernambuco - Petrolina, Lagoa

Grande, Santa Maria da Boa Vista e Orocó - e quatro da Bahia - Juazeiro, Casa Nova,

Sobradinho e Curaçá. Na primeira reunião do Conselho Administrativo da Região Integrada

de Desenvolvimento do Pólo Petrolina e Juazeiro (Coaride Petrolina e Juazeiro), em
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dezembro de 2003, decidiu-se sobre o primeiro projeto que ganharia apoio: o incentivo ao

desenvolvimento do turismo nos oito municípios, em especial o turismo associado à

agricultura irrigada, ciência e tecnologia; e à vitivinicultura ou enoturismo. Esse projeto

recebeu recomendação expressa de encaminhamento do Coaride Petrolina e Juazeiro e,

para sua elaboração, contou com a participação de representantes de todos os oito

municípios da Ride Petrolina e Juazeiro e com apoio técnico do Serviço Brasileiro de Apoio

às Micro e Pequenas Empresas de Pernambuco (Sebrae/PE).

A fim de inserir a região no processo de promoção de iniciativas integradas para redução

das desigualdades e considerando-a como espaço privilegiado de articulação e

convergência das políticas públicas dos três níveis de governo e da sociedade civil

organizada, foram priorizados projetos de instalação ou recuperação de equipamentos,

integrantes do Roteiro Turístico da Ride nos oito municípios, para incrementar o volume de

visitação turística em cerca de 10% ao ano, gerando emprego e renda à população -

sinalização turística, centro de atendimento ao turista (CAT), reforma e urbanização de

mercados e praças, construção de museus. Essa ação conta com apoio institucional do

Ministério do Turismo, que colocará em prática ações de capacitação e profissionalização

do turismo na região.

PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO RURAL NA AGRICULTURA FAMILIAR

O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), em 2003, formulou o Programa de Turismo

Rural na Agricultura Familiar. O Programa é coordenado pela Secretaria da Agricultura Familiar

(SAF), com o objetivo de promover o desenvolvimento rural sustentável, mediante implantação

e fortalecimento das atividades turísticas pelos agricultores familiares, integrado aos Arranjos

Produtivos Locais (APL), com agregação de renda e geração de postos de trabalho no meio

rural, com conseqüente melhoria das condições de vida.

O Programa adota como conceito do turismo rural na agricultura familiar: a atividade

turística que ocorre na unidade de produção dos agricultores familiares, que mantêm as

atividades econômicas típicas da agricultura familiar, dispostos a valorizar, respeitar e

compartilhar seu modo de vida, o patrimônio cultural e natural, ofertando produtos e

serviços de qualidade e proporcionando bem-estar aos envolvidos, orientado no sentido de:

• Ser um turismo ambientalmente correto e socialmente justo.

• Oferecer produtos locais.

• Valorizar e resgatar o artesanato regional, a cultura da família do campo e os eventos

típicos do meio rural.

• Incentivar a diversificação da produção e propiciar a comercialização direta pelo

agricultor.

• Contribuir para a revitalização do território rural e para o resgate e manutenção da auto-

estima dos agricultores familiares.
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• Ser complementar às demais atividades da unidade de produção familiar.

• Proporcionar a convivência entre os visitantes e a família rural.

• Estimular o desenvolvimento da agroecologia.

• Ser desenvolvido de forma associativa e organizada no território.

Os princípios norteadores do Programa propõem:

• A prática do associativismo.

• A valorização e o resgate do patrimônio cultural (saberes e fazeres) e natural dos

agricultores familiares e suas organizações.

• A inclusão dos agricultores familiares e suas organizações como atores sociais,

respeitando as relações de gênero, geração, raça e etnia.

• A gestão social da atividade, com prioridade para a interação dos agricultores familiares

e suas organizações.

• O estabelecimento das parcerias institucionais.

• A manutenção do caráter complementar dos produtos e serviços do Turismo Rural na

agricultura familiar em relação às demais atividades típicas da agricultura familiar.

• O comprometimento com a produção agropecuária de qualidade e com os processos

agroecológicos.

• A compreensão da multifuncionalidade da agricultura familiar em todo o território

nacional, respeitando os valores e especificidades regionais.

• A descentralização do planejamento e gestão do Programa.

As diretrizes estão formuladas no sentido de promoverem a:

• Formação e capacitação continuadas de agricultores familiares, técnicos e lideranças.

• Infra-estrutura de serviços públicos e turísticos.

• Legislações federal, estadual e municipal abrangendo as áreas trabalhista, sanitária,

ambiental, previdenciária e tributária.

• Inserção de produtos e serviços da agricultura familiar no mercado de serviços.

• Gestão por meio de um modelo que priorize a articulação, a participação e a

solidariedade no Turismo Rural na Agricultura Familiar. 

PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

DE TERRITÓRIOS RURAIS (PRONAT) - MDA

O Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais (PRONAT) é

desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) do Ministério do

Desenvolvimento Agrário, tendo como objetivo “promover o planejamento, a

implementação e a auto-gestão do processo de desenvolvimento sustentável dos

territórios rurais e o fortalecimento e dinamização da sua economia”.

Instituído em 2003, como resultado de diversas iniciativas relacionadas à abordagem de
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desenvolvimento territorial que vinham sendo executadas desde a década de 1990, foi

concebido para ser implementado a longo prazo. Visa alcançar todos os espaços rurais do

Brasil, com prioridade para aqueles que tenham sinais evidentes de estagnação

econômica, problemas sociais e riscos ambientais.

Para fazer parte do Programa, a área precisa atender a outros requisitos, tais como:

concentração de agricultores familiares, existência de patrimônio ambiental e cultural como

eixo aglutinador do desenvolvimento e capital social e institucional desenvolvido.

O desenvolvimento territorial possui algumas peculiaridades que são observadas durante a

execução do programa, como a heterogeneidade dos territórios rurais, a necessidade de

políticas com objetivos múltiplos, a importância de superar a tradição de priorizar

investimentos destinados ao desenvolvimento econômico e a necessidade de estabelecer

mecanismos institucionais que promovam sistemas participativos e abertos.

A partir destes pressupostos, o PRONAT trabalha com os seguintes eixos estratégicos:

gestão social dos territórios, fortalecimento do capital social, dinamização das economias

territoriais e articulação interinstitucional. O Programa também considera, em sua atuação,

as quatro dimensões do desenvolvimento sustentável: econômica, sócioambiental,

político-institucional e ambiental. Por meio das estratégias definidas para cada um destes

eixos econômicos, o Programa pretende atingir os seguintes resultados junto aos

territórios trabalhados:

• Ampliação das capacidades humanas, institucionais e de gestão participativa dos

territórios. 

• Construção e implementação de planos territoriais de desenvolvimento sustentável.

• Articulação de arranjos institucionais em torno dos  programas e projetos dos territórios.

• Desenvolvimento harmônico de regiões onde predominem agricultores familiares e

beneficiários da reforma e do reordenamento agrário.  

O PRONAT se propõe a facilitar a integração das políticas públicas existentes nos territórios

trabalhados, contribuindo para organizar demandas sociais dos territórios, o que pressupõe a

construção de  Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS). 

A implementação do Programa está prevista para três fases de cinco anos, totalizando 15

anos para a implementação completa. Na primeira fase se trabalha com a construção do

PTDRS, o que inclui ações de mobilização, investimentos, formação da institucionalidade do

programa e formulação de projetos específicos, dentre outros. Na segunda etapa é dado

apoio ao fortalecimento das institucionalidades e dos empreendimentos solidários, à

consolidação da gestão social e à capacitação. Na terceira etapa, por sua vez, são

enfatizadas parcerias externas, participação em redes e cooperação interterritorial.
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POLÍTICAS PÚBLICAS ESTADUAIS 

PLANO DE TURISMO DO ESTADO DE ALAGOAS (2005-2015)

O Plano de Turismo do Estado de Alagoas, criado em 1997, evidencia o turismo como

atividade marcante, que passa por um processo de implementação e aperfeiçoamento, de

definição de seu potencial, de busca do mercado certo para a colocação de produto,

procurando enquadrar-se nas estratégias do desenvolvimento sustentável, como

alternativa para expansão e progresso desse segmento.

Fruto de um processo de co-responsabilidade, de solidariedade, de soma e de integração

de todos os atores sociais, envolvidos direta e indiretamente com a atividade turística, esse

Plano tem como desafio a implementação de um programa de desenvolvimento do

turismo, balizado pela sustentabilidade progressiva, e ser uma ponte para um cenário de

futuro desejável e pactuado entre os diversos segmentos da sociedade alagoana.

O Governo de Alagoas, que tem como um dos seus objetivos prioritários consolidar o

Estado como destino turístico regional, nacional e internacional, tomou como parâmetro o

Plano Nacional de Turismo. Nessa perspectiva, foram realizadas oficinas de trabalho com o

corpo técnico da SETUR e com o Fórum Estadual de Turismo - que conta com a

participação de representantes de diferentes setores da sociedade de todas as regiões do

Estado - para os redirecionamentos e adequações necessários, o que resultou no Plano

Estadual de Turismo 2005-2015. Este Plano, cuja política ancora-se nos princípios da

gestão compartilhada e descentralizada, objetiva a diversificação da oferta turística, a

segmentação, o marketing institucional e a dinamização da economia. Por meio de

debates, foram identificadas oito regiões de interesse turístico: Região dos Corais, Região

Metropolitana, Região das Lagoas e Mares do Sul, Região do Canyon do São Francisco,

Região da Foz do Velho Chico, Região do Sertão Alagoano, Celeiro das Tradições Regionais

e a Região dos Quilombos.

O Plano estrutura-se em seis

macroprogramas e desdobra-se em

programas que possibilitam o

desenvolvimento de projetos capazes de

promover o setor.

Macroprograma 1: Gestão e

Relações Institucionais

• Programa de Avaliação e

Monitoramento dos Planos Estadual e

Regionais de Turismo.
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• Programa de Acompanhamento dos Fóruns Estadual e Regionais.

Macroprograma 2: Fomento e Desenvolvimento Turístico

• Programa de Captação de Recursos e Investimentos.

• Programa de Incentivos para o Turismo.

Macroprograma 3: Estruturação e Diversificação da Oferta Turística

• Programa de Regionalização do Turismo.

• Programa de Segmentação do Turismo.

• Programa de Infra-estrutura.

Macroprograma 4: Qualidade dos Produtos e Serviços Turísticos

• Programa de Qualificação de Equipamentos e Serviços Turísticos.

• Programa de Normatização da Atividade Turística.

• Programa de Conscientização e Capacitação Turística.

Macroprograma 5: Marketing Turístico

• Programa de Captação, Organização e Apoio a Eventos.

• Programa de Promoção e Comercialização do Produto Alagoas.

• Programa de Comunicação Institucional.

Macroprograma 6: Estudos e Dados Turísticos

• Programa de Banco de Dados.

• Programa de Pesquisa Turística.

• Programa de Indicadores Turísticos.

• Programa de Contas Satélites.

PLANO ESTRATÉGICO DE TURISMO DE SERGIPE

A Política Estadual de Turismo, que compreende o conjunto de planos, programas,

diretrizes e normas referentes ao planejamento e à execução das iniciativas públicas,

particulares e da sociedade organizada concernentes ao turismo, desde que interessem

aos desenvolvimentos econômico, social e cultural do Estado, está institucionalizada por

meio do Decreto nº. 22.006, de 14 de julho de 2003, que no seu Art. 1º. estabelece os

seguintes princípios que nortearão a ação:

1) Eficiência econômica, com enfoque qualitativo.

2) Eqüidade social com respeito aos valores e tradições locais, e a utilização do turismo

como fator de desenvolvimento do Estado.

3) Difusão e  acessibilidade aos bens culturais e naturais.

4) Desenvolvimento sustentável.

5) Integração entre os setores públicos e privados e as diferentes esferas administrativas

da Federação.

A gestão do turismo em Sergipe, para fins de planejamento, divide o Estado em seis

regiões, por meio do agrupamento das microrregiões estabelecidas pelo IBGE.

Posteriormente, incorpora como estratégica a visão regional e estabelece como critérios: 
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• Considerar todos os municípios parte do processo. 

• Absorver e ampliar o conceito econômico de pólos de desenvolvimento. 

• Respeitar as vocações regionais.

• Criar eixos de desenvolvimento, definidos como espaço geoeconômico, onde existam

demandas e oportunidades que devam ser satisfeitas mediante ações integradas. 

Tais ações devem ser realizadas nos campos da infra-estrutura econômica (transportes,

energia, telecomunicações, recursos hídricos), desenvolvimento social (educação, saúde,

saneamento, moradia), informação e conhecimento (qualificação profissional,

desenvolvimento tecnológico, difusão e acesso à informação), além da gestão ambiental.

A partir dessa visão estratégica são definidos cinco pólos: Costa dos Coqueirais, Velho

Chico, Serras Sergipanas, Sertão das Águas e Pólo dos Tabuleiros.

O modelo de desenvolvimento proposto tem como ponto central tornar Sergipe um pólo

regional de lazer e entretenimento e de pequenos e médios eventos, portão de entrada

para o turismo nacional e internacional, e destino integrado aos demais estados da região

para compor o produto turístico.

As proposições para a estruturação do modelo de desenvolvimento turístico de Sergipe

consideram:
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• A visão regionalizada, possibilitando ações conjuntas para grupos de municípios.

• A implantação de uma rede de apoio hierarquizada, capacitando núcleos urbanos

como centros regionais de recepção e promoção do turismo.

• A implementação de estruturas indutoras do turismo em áreas consideradas

estratégicas.

• A formatação dos produtos turísticos.

• A criação da marca Sergipe.

As ações necessárias à estruturação do turismo em Sergipe são indicadas por região e

agrupadas em temas, segundo as estratégias estabelecidas para:

• Fortalecimento institucional.

• Integração regional.

• Produto.

• Marketing.

• Apoio ao setor privado.

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

EM PERNAMBUCO

Marco Conceitual

A concepção de um Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Turismo em

Pernambuco reflete a decisão do Governo do Estado em eleger a atividade turística como

uma de suas ações prioritárias e dotar o setor de um marco referencial de desenvolvimento

sustentável, que agregue valor à economia municipal e mesorregional. 
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Objetivo Geral

Promover o desenvolvimento do turismo integrado à conservação ambiental e à

valorização cultural, dinamizando a economia e ampliando a oferta de trabalho para a

população local.

Objetivos Específicos:

• Estabelecer, estruturar e desenvolver Zonas Turísticas, de expressivo valor efetivo ou

potencial, compostas por municípios que reúnam atrativos naturais, culturais,

equipamentos, serviços e infra-estrutura local e de acesso (segurança, transporte e

comunicações).

• Promover a interiorização do turismo.

• Consolidar a cidade de Recife como Portão de Entrada do Nordeste e pólo receptor e

redistribuidor de fluxos turísticos para a região.

• Consolidar Fernando de Noronha como principal destino de ecoturismo do Nordeste.

• Aumentar o fluxo receptivo e a permanência média dos visitantes.

Diretrizes:

• Implantar roteiros integrados, com funções turísticas (distribuição/estadia/excursão)

diferenciadas e complementares entre os municípios, ressaltando a diversidade e a

singularidade dos atrativos, de modo a valorizar o perfil municipal e fortalecer a zona

turística a que pertencem.

• Viabilizar a implantação de roteiros que integrem os pólos litorâneos com áreas contíguas 

do interior do Estado, num raio de até 75 quilômetros, dando ênfase ao aprimoramento

da infra-estrutura de acesso rodoviário, dos serviços de segurança, informação e

sinalização turística dos principais corredores estaduais.

• Estruturar, em termos de serviços (segurança, sinalização e informações turísticas) e

infra-estrutura rodoviária, os principais corredores estaduais de interligação das diversas 

zonas.

• Aprimorar a estrutura receptiva dos municípios que dispõem de meios de hospedagem, 

de modo a estimular a permanência e favorecer a recepção e distribuição dos visitantes 

para os diversos atrativos componentes de cada zona, com ênfase para as áreas de

forte potencial ecológico e cultural.

• Trabalhar o desenvolvimento turístico integrado à conservação ambiental, à valorização

cultural, à promoção social e às atividades produtivas locais, de modo a agregar valor à

sociedade, segundo os princípios do desenvolvimento sustentável.

• Aprimorar a qualidade dos serviços turísticos, gerencial e operacionalmente, por

intermédio de programas de capacitação com financiamento do FAT.

• Estimular, por meio de direcionamento de linhas de crédito (estaduais e federais voltadas 

para o micro, o pequeno e o médio produtor urbano e rural), a melhoria e a dinamização 

do agronegócio, do agroturismo e do turismo rural em engenhos e fazendas, incluindo o 

apoio à construção de pequenas embarcações, à produção artesanal, à implantação e
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à capacitação gerencial dos equipamentos e serviços turísticos (meios de hospedagem, 

estabelecimentos de alimentos e bebidas, agências de turismo receptivo, transporte e

lazer náutico, lojas de artesanato e de souvenirs, espaços culturais como salas, auditórios 

para eventos, teatro e exibição de filmes) e demais atividades produtivas afins, que

fortaleçam os serviços de apoio ao turismo; 

• Dinamizar o calendário de eventos culturais, esportivos, agrícolas, industriais, profissionais

e técnico-científicos dos municípios prioritários.

• Fortalecer o marketing turístico nos mercados internos e externos.

Segmentos Prioritários

a) Turismo de Sol e Mar.

b) Turismo de Esportes.

c) Turismo Ecológico.

d) Turismo Rural.

e) Agroturismo.

f) Turismo Cultural.

g) Turismo Religioso.

h) Turismo Arqueológico e Científico.

i) Turismo de Compras.

j) Turismo de Eventos (feiras, congressos, festas, convenções e similares).

k) Outros.

ESTRATÉGIA TURÍSTICA DA BAHIA 2003-2020

O planejamento turístico do Estado

da Bahia inicia-se na década de 70,

sendo na atualidade aprimorado

como política pública integrada e

participativa, de modo a possibilitar

a melhor divisão de

responsabilidades e uma maior

interatividade entre os atores

envolvidos com a atividade turística.

A condução da política se dá por

meio da Secretaria de Cultura e

Turismo (SCT), expressa no

documento Estratégia Turística da

Bahia 2003-2020, que define como

objetivos: 
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• Promover o desenvolvimento sustentável da atividade turística no Estado.

• Elevar a receita gerada pelo turismo.

• Garantir o uso responsável dos recursos naturais, o respeito à produção cultural e 

a inserção da população residente nos produtos turísticos baianos.

• Incrementar a competitividade mercadológica dos produtos turísticos baianos.

• Promover a melhoria da qualidade de vida da população.

• Estimular e apoiar o aperfeiçoamento das gestões municipais.

• Criar um ambiente propício para acolher investimentos privados, nacionais e

internacionais.

O documento estabelece cinco macroestratégias para o desenvolvimento do turismo no

Estado: 

Estrutura Pública: objetiva definir as atribuições e as responsabilidades do Estado no

planejamento e coordenação da atividade turística e na implementação da infra-estrutura

de apoio nas diferentes Zonas Turísticas; engloba assim, ações como serviços de infra-

estrutura pública, segurança, normatização, dentre outras.

Gestão Municipal: define as intervenções demandadas pelo poder público local para

que seja possível exercer suas atribuições. 

Educação para o Turismo: focada no envolvimento das comunidades, priorizando

ações que culminem no aumento da qualidade de vida da população e em sua maior

participação no setor de turismo.

Integração: propõe identificar mecanismos que facilitem a inserção plena de todos os

agentes no processo de desenvolvimento do turismo.

Marketing: define as ações para atingir os consumidores, tanto de forma direta -

propaganda voltada para consumidores finais -, quanto indireta - por meio de agências e

operadoras. A Estratégia já contempla ações diferenciadas para cada tipo de público-alvo

e para cada tipo de produto oferecido pelo Estado. São identificadas três categorias de

produtos que podem ser comercializados: Produtos de Imagem e Apelo, Produtos de

Segmentos Prioritários e Produtos de Segmentos Específicos.

O documento define, também, as zonas turísticas contempladas priorizadas: Costa dos

Coqueiros, Baía de Todos os Santos, Costa do Dendê, Costa do Cacau, Costa do

Descobrimento, Costa das Baleias, Vale do Jiquiriçá, Lagos do São Francisco, Caminhos do

Oeste, Chapada Diamantina e Caminhos do Sertão.
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PLANO PLURIANUAL DO DISTRITO FEDERAL - TURISMO

O Governo do Distrito Federal tem sua política de turismo baseada nos pressupostos e nas

diretrizes para o desenvolvimento da atividade turística, referenciada pelo Plano Plurianual

do Distrito Federal, idealizado para o período de 2004-2007.

Objetivos

A elaboração do Plano Plurianual visa a atingir aos seguintes objetivos:

• Organizar ações do governo em programas alinhados às suas orientações, que atendam 

às demandas da sociedade.

• Alocar recursos nos orçamentos de forma compatível com os objetivos e as diretrizes do 

Plano.

• Melhorar o desempenho gerencial da administração pública.

• Estimular as parcerias internas e externas para diversificar as fontes de recursos

financeiros.

• Criar condições para melhoria dos bens e serviços públicos.

• Avaliar o desempenho dos programas em relação às metas e objetivos estabelecidos.

• Dar maior transparência aos processos da gestão pública.

Diretrizes

As diretrizes norteadoras do Plano Plurianual estão estabelecidas em quatro agendas: 

1) Agenda Social.

2) Agenda de Desenvolvimento Econômico. 

3) Agenda de Infra-Estrutura. 

4) Agenda de Gestão Pública.

A atividade turística, por ser

multifacetada, relaciona-se com as

ações de todas estas agendas, de

acordo com a percepção do

Governo do Distrito Federal. O

Plano Plurianual do Distrito Federal

recomenda que seja desenvolvida

uma Política de Turismo para o

Distrito Federal, já que a atividade

turística é considerada uma

importante geradora de empregos

na localidade.

Estratégias

O Plano Plurianual define como

estratégias:
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• Complementar a infra-estrutura turística de Brasília.

• Divulgar a imagem do Distrito Federal, em âmbitos nacional e internacional.

• Formular alternativas de crescimento do setor de turismo, estabelecendo metas e

estratégias, de curto, médio e longo prazos.

• Realizar articulações com estados e municípios da área de influência de Brasília a fim de 

implementar políticas comuns e harmônicas para o desenvolvimento do turismo.

PLANO ESTADUAL DE TURISMO DE GOIÁS

O Plano Estadual de Turismo do Estado de Goiás, concebido de forma participativa e

coletiva com os diversos segmentos envolvidos com a atividade turística no Estado, foi

elaborado pela Agência Goiana de Turismo (AGETUR), para o período de 2003-2007. 

Objetivos

Explicitar a estratégia do setor de turismo no Estado, interpretando suas necessidades e

atendendo as expectativas das comunidades envolvidas, consolidando seu

desenvolvimento. Para tanto, propõe uma atuação em quatro vertentes: 

1) divulgação; 

2) informação; 

3) infra-estrutura; e

4) produto;

as quais são representadas, na prática, por quatro programas de governo, quais sejam:

Mostra Goiás, Informação/Inteligência Turística, Infra-estrutura Turística e Produto Turístico.

Estas áreas, definidas pela AGETUR, foram pensadas de forma a estarem em consonância com

alguns Macroprogramas do Plano Nacional do Turismo, uma vez que têm foco na diversificação

da oferta turística, na melhoria das relações institucionais, no aumento do fluxo de turistas por

meio de ações promocionais.

O Plano é gerido por um sistema

integrado, composto estrategicamente

pelas seguintes entidades: Conselho e

Fórum Estadual de Turismo, conselhos

municipais de turismo, Secretaria de

Indústria e Comércio de Goiás e a Agência

Goiana de Turismo (AGETUR).

É importante ressaltar, ainda, que a AGETUR

trabalha paralelamente ao Plano de Turismo

do Estado de Goiás com a estratégia
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“Desenvolvimento Sustentável dos Caminhos de Goiás”, em parceria com o SEBRAE. Por meio

desta estratégia, atua de forma ordenada em quatro regiões: Caminho do Sol, Caminho das

Águas, Caminho do Ouro e Caminho da Biosfera, desenvolvendo, em cada uma dessas áreas,

as ações propostas pelas quatro vertentes do Plano Estadual de Turismo.

PLANO DE TURISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

O órgão oficial de turismo do Estado é a Secretaria de Turismo do Estado de Minas Gerais

(SETUR-MG).

A política de turismo está estruturada em “circuitos turísticos”, definidos pela SETUR-MG como:

“conjuntos de municípios de uma mesma região, com afinidades culturais, sociais e econômicas

que se unem para organizar e desenvolver a atividade turística regional de forma sustentável,

através da integração contínua dos municípios, consolidando uma identidade regional”. Depois

de instituído e certificado pela SETUR-MG, o circuito é inserido nos planos prioritários, conforme

o Decreto - 43321/2003 e a Resolução -

06/2004, tornando-se elegível para receber

suporte técnico e financeiro.

Por meio desta estratégia, os municípios

potencializam os esforços para promover o

desenvolvimento turístico com o objetivo de

aumentar o fluxo turístico e o tempo de

permanência dos turistas. Potencializa-se

assim, a conservação e o resgate dos

patrimônios culturais e naturais locais, base

do desenvolvimento sustentável do turismo.

Essa política de desenvolvimento da atividade

turística prevê uma maior inserção da

comunidade em todo o processo, possibilitando

mitigar os impactos negativos da atividade e

acentuar as possibilidades de melhoria da

qualidade de vida das comunidades locais.

A gestão é feita por uma entidade sem fins

lucrativos e regida por um estatuto, tendo

como membros representantes da iniciativa

pública, privada e terceiro setor que atuam

direta ou indiretamente com a atividade

turística na região do circuito.

Ministério do Meio Ambiente

59

Fo
to

: 
G

ab
rie

la
 F

ag
lia

ri

Cachoeira Boi Preto. Arinos (MG)

       





C A P Í T U L O  3

Síntese das Potenc ia l idades
Tur ís t icas  Reg iona is

Ba ixo São Franc isco

Submédio  São Franc isco

Médio  São Franc isco

Al to  São Franc isco

  



Ministério do Meio Ambiente

62

S
ÍN

T
E

S
E

 D
A

S
 P

O
T

E
N

C
IA

L
ID

A
D

E
S

T
U

R
ÍS

T
IC

A
S

 R
E

G
IO

N
A

IS

Neste capítulo serão caracterizados os municípios que compõem os pólos turísticos da

Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e os seus principais recursos turísticos.

Durante o processo de seleção dos municípios, levou-se em consideração os estados que

abrangem a Bacia do São Francisco - Alagoas, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco,

Sergipe e Distrito Federal, bem como os seguintes critérios: 

1) Pertencerem a área de abrangência da Bacia Hidrográfica do São Francisco.

2) Estarem inseridos nos Programas:

• Nacional de Ecoturismo - MMA.

• Regionalização do Turismo - Roteiros do Brasil - MTur.

PRIORIDADES
1) Municípios ribeirinhos.

2) Municípios que sejam abrangidos por Unidades de Conservação da Natureza.

3) Municípios que tenham reconhecida importância turística.

4) Municípios que tenham sido identificados como Pólos no PNE.

A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO

A Bacia Hidrográfica do rio São Francisco, com área de drenagem de 634.781km (8% do

território nacional), abrange sete Unidades da Federação: Bahia, Minas Gerais,

Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás e Distrito Federal e 503 municípios (e Regiões

Administrativas do Distrito Federal). O Rio se estende por 2.700km desde a sua nascente,

atravessando cinco unidades federais em direção ao norte, passando por 97 cidades

situadas em suas margens, até chegar a sua foz, entre os estados de Sergipe e Alagoas.

É um Rio de grande importância nacional em função do volume de água que transporta para a

região semi-árida do Nordeste, bem como pela sua contribuição histórica e econômica na fixação

das populações ribeirinhas e na criação das cidades que surgiram ao longo de seu vale. 

A Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco também contempla fragmentos de diversos

biomas, salientando-se a Floresta Atlântica em suas cabeceiras, o Cerrado (Alto e Médio

São Francisco) e a Caatinga (Médio e Submédio São Francisco).

Seu curso é subdividido em trechos, correspondendo a quatro regiões geográficas: 

• Baixo São Francisco, de Paulo Afonso (BA) até a sua foz, em Alagoas.

• Submédio São Francisco, de Remanso (BA) até Paulo Afonso (BA).

• Médio São Francisco, de Pirapora (MG) até Remanso (BA).

• Alto São Francisco, das nascentes, em Minas Gerais, até a cidade de Pirapora (MG).

Neste documento tais trechos são analisados em sua individualidade, de modo a criar

estratégias específicas para cada uma destas áreas. Na seqüência são apresentadas

informações concernentes a cada uma das áreas da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco,

englobando aí os municípios definidos como parte de cada um dos pólos deste trabalho.
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A região fisiográfica do Baixo São Francisco incorpora duas regiões turísticas, Canyon do

São Francisco e Foz do Velho Chico, no Estado de Alagoas, e Pólo Foz do Velho Chico,

Sergipe, constituindo-se em território diversificado e complexo, com características

singulares (sociais, culturais, econômicas, políticas, ambientais e históricas), exigindo a

sinergia das políticas de governo de modo a assegurar o tratamento adequado para o

equilíbrio do espaço regional, onde os principais atributos permeiam o bioma da Caatinga:

as culturas sertaneja e ribeirinha.

Do ponto de vista do patrimônio natural, o grande diferencial reside não só no Rio São

Francisco, mas na Caatinga - o mais desconhecido dos biomas brasileiros, tanto por

brasileiros, como, sobretudo, por estrangeiros.

A Caatinga apresenta alto grau de endemismo vegetal, com mais de 300 espécies, numa

peculiar diversidade de paisagens. Há 148 mamíferos registrados, dos quais dez são

endêmicos. Das 348 espécies de aves registradas, apenas 15 são endêmicas, 20 em risco

de extinção, das quais duas estão entre as aves mais ameaçadas do mundo: a ararinha-

azul (Cyanopsitta spixii) e a arara-azul-de-lear (Anodorhynchus leari).

Sempre associado à Caatinga, sem sombra de dúvidas, um dos pontos altos a serem

considerados no desenvolvimento de um modelo de turismo sustentável deverá ser o

sertanejo e seu modo de vida e as populações ribeirinhas, dignas de uma interpretação

cultural, assim como de suas peculiares gastronomia e riqueza folclórica.

Neste quadro de possibilidades a oferta turística da região pode ser categorizada em

atrativos naturais e histórico-culturais. 

Na primeira categoria, insere-se o Rio São Francisco, o bioma da caatinga, os canyons, as

praias fluviais, os paredões rochosos e o Lago de Xingó, propício aos esportes náuticos e

ao turismo de aventura. Na Foz do Rio São Francisco, localizada na cidade de Piaçabuçu

(que preserva muito da flora e fauna típicas da região) está a  APA Piaçabuçu, atrativo com

nove mil hectares e perímetro de 24km, que fica no povoado de Pontal do Peba. Os

pontais do Peba (AL) e do Cabeço (SE) são os últimos pedaços de terra banhados pelo

São Francisco. Outra área de proteção ambiental é a de Marituba do Peixe, que chega aos

municípios de Penedo e Feliz Deserto. Classificada por pesquisadores como o pantanal

alagoano, a reserva é berçário de peixes e tem rica flora.

Na segunda categoria, temos a cultura sertaneja com sua gastronomia e folclore, o

cangaço, o Museu do Sertão ou do Cangaço. Na região da Foz , a cultura ribeirinha

toma dimensão muito particular de importância socioambiental comparável à sertaneja.

Os sítios arqueológicos e as pinturas rupestres, a arte popular e o artesanato e o

patrimônio histórico cultural com destaque para os sítios urbanos de Penedo e Piranhas,
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em Alagoas, cidades protegidas por tombamento pelo Patrimônio Nacional também

fazem parte dessa categoria.

As percepções acima formuladas ocorreram no processo de levantamento de

informações, a partir de estudos sobre a região e por meio do debate participativo, onde

foi possível, também, identificar as potencialidades e restrições, sintetizadas a seguir,

elementos essenciais à formulação de diretrizes e estratégias para a implementação de

ações visando o desenvolvimento sustentado por meio das atividades turísticas.

O baixo grau de escolaridade da população regional somado ao alto grau de pobreza, em

muitos casos diretamente relacionada à falta d'água, isolamento e pouca oferta de

emprego, são as principais restrições de cunho sócioeconômico na região.

A falta de inserção dos produtos turísticos relacionados ao Baixo São Francisco no

mercado é outro fator relevante  de limitação ao crescimento do interesse pelos recursos

turísticos da região, já que os destinos nordestinos são objeto de pacotes turísticos,

principalmente para o segmento de sol e praia.

Além disso a maioria dos municípios que compõem a região do Baixo, tem suas

potencialidades restringidas pela infra-estrutura urbana precária e por equipamentos e serviços

turísticos pouco qualificados e  na maioria dos casos quantitativamente insuficientes.

Outro fator preocupante é a crescente degradação ambiental desta região que possui

apenas 2% de sua área protegida por unidades de conservação e já conta com

aproximadamente 80% do ecossistema original antropizado, gerando altíssimo risco de

desertificação do bioma.

Com o Projeto de Revitalização e Conservação da Bacia do São Francisco, o Rio está

sendo “pensado” na sua integralidade. O processo de revitalização é determinante para

que o turismo se desenvolva na região de forma planejada, visando a sua sustentabilidade.

PÓLO FOZ DO VELHO CHICO

A região da Foz do Velho Chico é formada pelos

municípios: Feliz Deserto, Igreja Nova, Olho D'Água

Grande, Penedo, Piaçabuçu, Porto Real Colégio, São

Brás e Traipu. Os seus atrativos são: Rio São Francisco,

foz do Rio São Francisco, dunas do Pontal do Peba,

patrimônio histórico e cultural de Penedo, praias, ilhas

fluviais, várzea da Marituba, festas religiosas, artesanato, folguedos populares, entre outros.
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Feliz Deserto(AL)

Primitivamente, o local onde está hoje o município de Feliz Deserto era aldeamento dos

índios Caetés. A colonização, no entanto, só teve início quando naufragou próximo à costa

o holandês Domingos Mendes que, junto a outros sobreviventes, organizou um

aglomerado, mais tarde transformado no município.

O nome do município nasceu de uma lenda que relata a descoberta de uma imagem de

Nossa Senhora Mãe dos Homens, por Domingos Mendes, debaixo de um cajueiro, num

lugar deserto.  A felicidade de Domingos com a descoberta foi tão grande, que o local foi

batizado como Feliz Deserto.

Sua matriz foi construída em 1930, mas somente por volta de 1945 é que o

desenvolvimento recebeu um impulso maior e as lideranças locais iniciaram um movimento

pela emancipação política, destacando-se, entre elas, Luiz Antônio Coelho, José das

Chagas Lessa, Manoel Possidônio dos Santos, Dionísio José de Góes e o então deputado

Luiz Coutinho.

A autonomia administrativa do município deu-se por meio da Lei nº. 2.264, de 23 de julho

de 1960, instalada oficialmente a 7 de agosto, desmembrando-se de Piaçabuçu.

Recursos Turísticos

Localizado entre Coruripe e Piaçabuçu, Feliz Deserto reúne atrativos naturais de destaque,

como a Praia do Maçunim, com águas esverdeadas, e a Praia de Flexeiras.

Suas principais festividades são: o carnaval; as festas juninas; a emancipação política e o

Festival do Maçunim (ambas em agosto); gincana de pesca e arremesso (setembro); e a

festa da padroeira Nossa Senhora Mãe dos Homens (23 a 31 de dezembro), com a

tradicional peregrinação a cavalo de Piaçabuçu a Feliz Deserto. 

Os principais produtos artesanais são os chapéus e bolsas, confeccionados com a palha

ouricuri. A visita à sede das “Artesãs Associadas de Feliz Deserto” é um destaque especial,

pois permite conhecer as artesãs, observar como são confeccionados os seus trabalhos e

adquirir belíssimas peças.

Igreja Nova(AL)

Por volta do século XIX, pescadores vindos da cidade de Penedo aportaram na extremidade

ocidental da grande lagoa de Boassica, formada pelas águas do Rio São Francisco. Ali iniciaram

uma povoação que se tornou conhecida por Ponta das Pedras, porque no ponto de

desembarque existia grande quantidade de pedras. Mais tarde, a povoação passou a

denominar-se Oitizeiro, porque ali havia uma árvore com este nome. Contava com pequeno

número de habitantes, quase todos ligados entre si por laços de parentesco.
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No local construiu-se uma pequena capela, consagrada a São João, onde os moradores

promoviam a celebração de atos religiosos, especialmente durante o Natal e o São João.

Como a capela já era pequena para comportar o número de fiéis, os habitantes resolveram

erigir uma igreja, o que foi feito em 1908, com donativos dos mais abastados e o esforço

pessoal dos mais pobres. Com o crescimento da povoação, foi ficando conhecida como

Igreja Nova. 

A freguesia, sob a invocação de São João Batista, foi criada pela Lei nº. 849, de 17 de junho

de 1880, recebendo instituição canônica a 28 de outubro de 1882. Sua instalação verificou-

se em 7 de janeiro de 1883. De dezembro de 1891 até 1902, esteve incorporada à freguesia

de Penedo. Em 1890, pelo Decreto nº. 39, de 11 de setembro, a povoação foi elevada à

categoria de vila, desmembrando-se do município de Penedo, recebendo o nome de

Triunfo, em função do crescente desenvolvimento da povoação. A Lei nº. 15, de 16 de maio

de 1892, elevou-a à categoria de cidade. Porém, a Lei nº. 82, de 20 de julho de 1895,

suprimiu o município, anexando-o novamente a Penedo, restaurando-se em 1897, pela Lei

nº. 162, de 28 de maio do mesmo ano. Em 1928, a Lei nº. 1.139, de 30 de junho, revigorou

a denominação Igreja Nova.

Recursos Turísticos 

Entre as festas, destaca-se a celebração do padroeiro da cidade, São João Batista, dia 24

de junho, e o carnaval, onde é revivida a antiga tradição dos mascarados. Possui o maior

açude do Estado, onde são desenvolvidos projetos de piscicultura. A Igreja Nova é um dos

mais belos templos católicos de Alagoas, cujas  badaladas são ouvidas a mais de 6km da

sede do município.

Olho D'Água Grande(AL)

Uma vasta planície de terras férteis, possuidora de um olho d'água de grande proporção:

este foi o local onde o povoado começou a se formar, logo depois que a família de

Francisco Cordeiro Dantas veio para a região. Essa fonte de água mineral fez com que os

moradores vizinhos passassem a chamar o novo povoado de Olho D'Água Grande.

Ainda hoje, a fonte abastece todo o município. Quando pertencia a São Braz, o povoado

era conhecido como "Olho D'Água da Abóbora", em razão de, na região, haver muitas

plantações de abóbora. A fertilidade das terras contribuía para grandes safras, inclusive de

mandioca. Só quando o povoado passou à condição de distrito é que o nome Olho D'Água

da Abóbora foi abolido.

O progresso do distrito interessou a moradores de regiões próximas. Muitos se

transferiram para lá, principalmente por causa das terras férteis. Nessa época começou,

também, um movimento pela sua emancipação.
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Em 1962, por meio da Lei nº. 2.462, o governador Luiz Cavalcante autorizou a autonomia de

Olho D'Água Grande e nomeou Otávio Brito como prefeito. Em 1963, foi eleito João Claudino,

um dos líderes do movimento pela emancipação, que contou, ainda, com o esforço de

Machado Lobo, João Nascimento Filho, Lindor Santos, João Ferreira Nunes e Gelson Brito.

Recursos Turísticos

O município investe nas duas principais festividades do seu calendário turístico, que

movimentam a cidade com muitos visitantes: a festa da Emancipação Política (14 de

setembro) e a do padroeiro São José (19 de março).

Penedo(AL)

Os historiadores alagoanos discordam quanto à origem de Penedo. Uns dizem que a

criação do povoado está relacionada a Duarte Coelho Pereira, primeiro donatário da

Capitania de Pernambuco, outros afirmam que o responsável foi Duarte Coelho de

Albuquerque, segundo donatário da Capitania, que a herdou de seu pai. Para os que

defendem a segunda hipótese, a conquista de Alagoas, e particularmente de Penedo,

começou em 1560.

A expedição organizada por Duarte Coelho de Albuquerque, que atingiu o Rio São

Francisco entre 1560 e 1565, teria dado origem à cidade de Penedo. A primeira sesmaria

registrada na região data de 1596; outras foram distribuídas e, a partir de 1613, na sesmaria

recebida por Cristóvão da Rocha, acredita-se ter sido fundado oficialmente o povoado que,

em 1636, foi elevado à categoria de Vila de São Francisco. Em fins do século XVII, a vila

começou a ser denominada de Penedo do Rio São Francisco e, mais tarde, simplesmente

Penedo. Em 1842, foi elevada à categoria de cidade. 

Recursos Turísticos

Na cidade, considerada hoje a “capital do Rio São Francisco”, os portugueses, holandeses e

franceses deixaram suas marcas no estilo colonial e na arquitetura barroca de seus templos.

Há edificações neoclássicas e até exemplares de art-nouveau do final do século XIX.

O centro histórico de Penedo possui 13 igrejas

e 10 capelas, além do Paço Imperial e inúmeros

sobrados antigos e edifícios administrativos.

São dignas de destaque as edificações da

Cadeia Pública, de arquitetura tipicamente

colonial, voltada aos criminosos civis,

construída em 1664, e a do Oratório da Forca,

que se destinava às preces dos presos e dos

condenados à morte, de 1769. 
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São várias as igrejas: Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, uma catedral diocesana do século

XVIII; Nossa Senhora dos Pobres, do século XVII; Santo Antônio, São Benedito, Santa Luzia.

Em 14 de outubro de 1859, D. Pedro II esteve em Penedo com destino à cachoeira de Paulo

Afonso. Nessa ocasião, um sobrado foi transformado em Paço Imperial para recepcioná-lo.

Trata-se de uma habitação do final do século XVIII, que mantém em sua fachada a placa

comemorativa do primeiro centenário da visita imperial. Denominado Museu do Paço Imperial,

reúne peças da época que marcam a visita de D. Pedro II à cidade. 

Há, também, a Casa do Penedo com fotos, objetos e documentos relativos à história de

Penedo e do Estado de Alagoas, e o Teatro Sete de Setembro, que foi o primeiro teatro

construído em Alagoas, em 1884. 

A Bica da Torneira foi responsável pelo abastecimento de água da cidade no período

colonial.

Muitas edificações que testemunharam a história colonial do Brasil foram tombadas pelo

Patrimônio Histórico Nacional: a Residência Maria dos Anjos, um convento dos

franciscanos, cuja construção teve início em 1682 (tendo concluídas a capela-mor e a igreja

da ordem terceira em 1689 e, em 1694, os dormitórios dos religiosos) e, no século XVIII,

passou por uma série de intervenções; a Igreja de Nossa Senhora da Corrente, construída

em 1764, possui paredes internas que apresentam um raro conjunto de azulejos

policromados; a Igreja de São Gonçalo Garcia dos Homens Pardos, construída em 1770,

possui um conjunto de imagens representando os passos da Via Sacra, como também a

imagem mais antiga da cidade, denominada Ecce Homo.

O conjunto Histórico e Paisagístico da Cidade de Penedo é protegido por tombamento

federal de 18 de dezembro de 1995, pela Portaria nº. 169 do IPHAN.

As festividades duram o ano inteiro: Festa do Bom Jesus dos Navegantes (janeiro), Festival

de Tradições Populares e aniversário da cidade (abril), Circuito de Jeep (maio), São João

(junho), Circuito de Motovelocidade (agosto), Penedo Fest (outubro), Gincana de Pesca de

Arremesso (novembro) e Natal (dezembro). 

O local é rico em manifestações folclóricas de origem africana, muitas das quais já extintas

no resto do país, como a Taieiras, São Gonçalo e o Reisado. No dia de Reis (6 de janeiro),

aparecem os Lambe-Sujos e os Caboclinhos. 

A Taieira, de influência afro e forte característica religiosa, tem, também, seu lado profano. Sob

o aspecto religioso, o objetivo da Taieira é a louvação dirigida a Nossa Senhora do Rosário e a

São Benedito, ambos padroeiros dos negros no Brasil. O festejo - definido como uma das mais
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claras demonstrações do sincretismo religioso entre a Igreja Católica e os rituais afro-brasileiros

-, é o ponto alto das comemorações do Dia dos Reis. O momento da coroação da "Rainha das

Taieiras" ou "Rainha do Congo" é o ápice da festa. Durante a missa, a coroa é retirada da Santa

e colocada na cabeça da "Rainha". Tocando Quexerés (instrumentos de percussão) e

tambores, as Taieiras - trajando blusa vermelha e saia branca cortada por fitas coloridas -

seguem pelas ruas da cidade entoando cantigas religiosas.

Dois grupos folclóricos unem-se num folguedo, que se baseia no episódio da destruição

dos quilombos. O Lambe-Sujo é formado por um grupo de meninos e homens totalmente

pintados de preto, que usam short e gorra vermelha. Fazem parte do grupo um "Rei", uma

"Princesa" e a "Mãe Suzana", representando uma escrava negra. Os Lambe-Sujos saem às

ruas, acompanhados por pandeiros, cuícas, reco-recos e tamborins, roubando objetos que

são guardados no "mocambo", armado em praça pública. Para reaverem seus objetos que

lhes foram "roubados", as pessoas dão um "agrado" aos Lambe-Sujos.

Os Caboclinhos pintam-se de roxo-terra e usam traje à maneira indígena, com saiotes,

enfeites e cocar, tudo feito com penas.

Piaçabuçu(AL)

A região tem sua história ligada à exploração do Rio São Francisco, iniciada em 1660 com

o português André Dantas. É lá que fica a foz do Rio e onde se deu a penetração rumo ao

interior de Alagoas. O povoado surgiu a partir de uma capela que Dantas mandou construir

em homenagem a São Francisco de Borja. O nome Piaçabuçu tem origem indígena e

significa "Palmeira Grande". 

Em 11 de julho de 1859, foi criada a

freguesia sob a invocação de São

Francisco de Borja. Só em 1882 é

que Piaçabuçu foi elevada à

categoria de vila e desmembrada de

Penedo. A mesma lei elevou a vila a

município e transferiu a comarca para

Coruripe. Antes de ser criada em

1952, a comarca de Piaçabuçu voltou

a fazer parte, durante alguns anos,

da comarca de Penedo.

Recursos Turísticos

Grande produtor de côco, o

município de Piaçabuçu tem ainda o

maior banco de camarão do
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Área de Proteção Ambiental de Piaçabuçu
Foz do São Francisco (AL)
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Nordeste, resultado do volume de material orgânico jogado ao mar pelo Rio São Francisco.

A praia do Peba, conhecida em todo o país pelos eventos pesqueiros, como a Gincana de

Pesca de Arremesso (sempre na primeira quinzena de novembro), tem 26km de extensão

e faz parte da Área de Proteção Ambiental (APA) do município, instituída em 1983 pelo

governo federal - onde são desenvolvidos projetos de proteção às tartarugas e aves

migratórias. É, ainda, a única em Alagoas que possui dunas alvíssimas, que se perdem de

vista, fazendo um belo contraste com o mar.

Piaçabuçu é festa em boa parte do ano: Bom Jesus dos Navegantes (fevereiro); Micapeba

(março); Emancipação Política (31 de maio); Juninas (23 e 24); Festival da Pilombeta (setembro);

padroeiro São Francisco de Borja (10 de outubro); e Gincana de Pesca e Arremesso (novembro).

Porto Real do Colégio(AL)

O povoamento começou por volta do século XVII. Bandeirantes, vindos da Bahia e que

desciam o Rio São Francisco, e padres jesuítas ocuparam a região habitada por várias

tribos indígenas. Os jesuítas conseguiram, aos poucos, fixar as tribos indígenas nos

arredores da sede e mandaram construir uma pequena capela sob a invocação de Nossa

Senhora da Conceição.

Por volta do século XVIII, havia um convento e um colégio. Alguns anos depois, os

portugueses, ajudados por escravos, construíram, em plena mata, um engenho de açúcar

e implantaram uma fazenda de gado.

Um fato importante para o povoado foi a passagem de Dom Pedro II, em 1859, quando

visitou os índios, a caminho da Cachoeira de Paulo Afonso, na Bahia.

Em 1876, a vila foi criada por intermédio da Resolução nº. 737 e, em 1880, os limites do novo

município foram definidos por lei.

Recursos Turísticos

O Rio São Francisco proporciona diversas praias fluviais e lacustres e alguns de seus

afluentes possuem quedas d'água. Além desses, pode-se mencionar a Serra da Maraba e

a Serra da Painha.

Há um casario histórico, de propriedade civil, em processo de tombamento, o que não

acontece com o patrimônio religioso e com algumas ruínas, apesar de constituírem sítios

de interesse histórico.

Constituem atrativos, também, feiras e mercados populares, de artes plásticas e

artesanato indígena e as principais festividades locais: o Forró Real e a Festa da

Emancipação Política, ambas no mês de julho.
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São Brás(AL)

Foi, inicialmente, uma pequena povoação localizada um pouco acima de Porto Real do

Colégio e do qual fazia parte, não só quanto à jurisdição civil, como quanto à eclesiástica.

O nome do município foi tomado do padroeiro da paróquia, São Brás, bispo e mártir. 

A freguesia, criada pela Lei Provincial nº. 702, de 19 de maio de 1875, tem como padroeiro

São Brás. A vila foi criada pela Lei Provincial nº. 1.056, de 28 de junho de 1889,

desmembrada de Porto Real do Colégio, sendo instalada em 1º de outubro do mesmo ano,

com um único distrito. 

O Decreto Estadual nº. 1.619, de 23 de fevereiro de 1932, suprimiu o município, anexando-

o a Traipú. Já a Constituição Estadual, de l6 de setembro de 1935, restabeleceu-o, mas foi

novamente suprimido pelo Decreto nº. 2.335, de l9 de janeiro de 1938, sendo seu território

anexado a Arapiraca. Em 25 de outubro de 1938, o Decreto nº. 2.442 desmembrou o

distrito de São Brás, excetuando a povoação Mocambo, do município de Arapiraca e o

anexou a Traipú. Somente com a Constituição de 1947 é que São Brás voltou a ter

autonomia política.

Traipú(AL)

A colonização de Traipú foi iniciada por volta de 1902, com a construção da primeira

residência, de propriedade da família Moreira e, a partir daí, outras propriedades foram

sendo instaladas. Em 1917, os moradores da região realizaram sua primeira feira, que

continuou com movimento sempre crescente. No mesmo ano, chegou ao local o coronel

Anjo da Guia, que ali construiu sua residência, no que foi seguido, em 1918, por Vida Ferreira

que se estabeleceu com uma casa de comércio.

As notícias sobre a nova povoação que se formava chamaram a atenção de moradores de

outras paragens e, em pouco tempo, estabeleceram-se, também, as famílias de José

Ferreira Vilar, Pedro Horácio, Nezinho Pereira e João Martins da Silva, que construiu 26

casas para moradia. Mais tarde vieram Zeca Biê e o comerciante Teodorico Alves Bezerra,

pessoa abastada de Mata Grande e a cujo município pertencia o então povoado de Inhapí. 

A emancipação política foi alcançada por meio da Lei nº. 2.460, de 22 de agosto de 1962,

ocorrendo sua instalação oficial a 20 de novembro do mesmo ano, com território

desmembrado de Mata Grande.
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PÓLO CANYON DO SÃO FRANCISCO

A região do Canyon do São Francisco é

composta pelos municípios: Água Branca,

Belo Monte, Delmiro Golveia, Olho D'Água

do Casado, Pão de Açúcar, Palestina,

Pariconha, Piranhas e São José da Tapera.

Os seus atrativos são: o canyon,

patrimônio histórico cultural de Piranhas e

Água Branca, praias fluviais, quedas

d'água, serras, caatingas, grutas, sítios

arqueológicos, roteiro do cangaço,

artesanato, folguedos populares, entre

outros. Assim como a região da Foz, o

Canyon possui vocação para os

segmentos de turismo cultural, rural, de sol

e praia, religioso, da melhor idade, estudantil, aventura, náutico, pesca e ecoturismo

Água Branca(AL)

Em 1769, três irmãos da família Vieira Sandes - Faustino, José e João - deram início à

povoação de Água Branca e, em 1770, foi construída a capela de Nossa Senhora do

Rosário. Em 1864, o povoado de Água Branca passou à categoria de freguesia. Em 1871 foi

inaugurada a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Em 1875, a freguesia foi

elevada à categoria de vila e só em 2 de junho de 1919, pela Lei 805, Água Branca tornou-

se município. Está situado no alto da Serra do Ouricuri, a 571 metros de altitude, num vale

que se destaca pela beleza cênica e o clima ameno. 

Recursos Turísticos

Da Serra do Himalaia, cuja altitude é de 733 metros, avista-se Delmiro Gouveia/AL e Paulo

Afonso/BA.  Esta e as outras serras em volta de Água Branca são áreas de preservação,

onde existem várias nascentes. Na Serra do Boqueirão estão localizados os riachos

temporários do Boqueirão e da Cobra. 

Uma trilha ecológica leva à Cachoeira do Vai-Vém, formada por rios temporários na Serra

das Viúvas. A trilha tem 1,5km de extensão e, no percurso, encontram-se casas de farinha

e engenhos de fabricação de rapadura, que podem ser visitados com autorização dos

proprietários, que fornecem serviços permanentes de apoio aos visitantes.

Na área rural, há cachoeiras, serras e riachos, atrativos ideais para o turismo ecológico. Do

Mirante do Cruzeiro tem-se uma visão panorâmica da cidade e das serras à sua volta.
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Na área urbana há muitas edificações atrativas para visitar, como o casario e as igrejas dos

séculos XVIII e XIX. Um bom exemplo da arquitetura colonial é a casa do Barão de Água

Branca, também conhecida como a Casa da Baronesa. O patrimônio arquitetônico civil do

município não é tombado, somente o religioso. 

O altar da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, construída em 1871, tem decoração

barroca, com apliques de madeira em alto relevo banhados a ouro, que se estendem

também aos grandes pilares, nas laterais do templo, que sustentam plataformas para

corais e púlpitos. 

O Monumento do Sagrado Coração de Jesus, cuja construção iniciou-se em 1917 e foi

concluída em 1920, fica ao lado, na rua paralela à Igreja.

A Capela de Nossa Senhora do Rosário, construída em 1770, guarda em sua simplicidade

os traços das construções do século XVII. 

No campo das manifestações culturais populares destaca-se a dança folclórica, em

variadas expressões. O Reisado, que é uma dança de origem ibérica, faz parte do período

natalino. Atualmente, é dançado também em outros eventos e em qualquer época do ano.

Vários personagens formam o grupo: o "Caboclo" ou "Mateus" e a "Dona Deusa" ou "Dona

do Baile" são personagens fundamentais da brincadeira; há, ainda, o "Caboclo" e a

"Cabocla", a "Cigana", a "Viúva", o "Velho", a "Velha" e o "Boi". Os instrumentos utilizados

são: violão, sanfona, pandeiro, zabumba, triângulo e ganzá.

Os Pastoris são danças e cantos que, por ocasião das festas de Natal, se realizam em

frente a um presépio ou em tablados, em praça pública. É um rancho alegre de meninas e

mocinhas que formam dois partidos e vestem-se de cores diferentes, disputando as

honras de louvar a Jesus Menino. Seus personagens são: a “Mestra”, a “Contramestra”,

“Diana”, a “Camponesa”, “Belo Anjo”, o “Velho” e as “Simples Pastoras”. 

A Dança de São Gonçalo, de origem lusitana, é uma manifestação marcante da cultura popular.

O grupo dança em festas religiosas e para pagamento de promessas, acompanhado por

violões, pulés (instrumentos feitos de bambu) e caixa. A caixa é tocada pelo "patrão" - homem

vestido de marinheiro, como alusão a São Gonçalo do Amarante. O grupo é composto, em sua

maioria, por trabalhadores rurais que se vestem de mulher, representando as prostitutas com

quem o santo dançava a fim de mantê-las ocupadas para que não pecassem. 

A Quadrilha e a Ciranda estão presentes no folclore dos festejos juninos, que também

possui outras festas populares muito apreciadas, tais como: a Corrida do Mourão, a Corrida

da Argola e a Vaquejada, mantendo uma tradição antiga e sempre presente em muitos

municípios nordestinos, a exemplo da Matança de Judas feita no sábado de Aleluia.
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A comunidade indígena Kalankos possui as danças típicas da Toré, ritual que começa por volta

das 21 horas e vai até às 3 horas da manhã. É uma dança coletiva, acompanhada por cânticos

e pelo som de chocalhos feitos de cabaças. O que mais impressiona no Toré é a força com

que todos pisam o chão, de forma ritmada, juntos, como se fossem uma só pessoa.

A principal festa católica acontece em dezembro, com o Novenário em homenagem a

Nossa Senhora da Conceição.

O artesanato local é representado pela cestaria - confeccionada com a palha de ouricuri,

de bambu ou bananeira - e pelos artesãos ceramistas, escultores, pintores. Na

gastronomia, o bode assado ou guisado, a galinha de capoeira e a peixada são os

principais pratos típicos. 

Belo Monte(AL)

A povoação de Belo Monte teve início em 1560, quando os exploradores faziam a subida

pelo Rio São Francisco e, na confluência deste com seu afluente Ipanema, iniciaram um

povoado, denominando a localidade de Barra do Ipanema, que ainda hoje mantém esse

nome. Em seu entorno foram se fixando famílias e, em 18 de julho de 1885, pela Lei

Provincial nº. 960, foi criada a freguesia de Belo Monte, que em 1886, foi elevada à condição

de vila. Em 24 de abril de 1958, pela Lei nº. 2.094, passou a município, desmembrando-se

do município de Batalha.

Recursos Turísticos

O principal patrimônio natural do município é o Rio São Francisco, com passeios e banhos

nas prainhas e nas ilhas, em especial na Ilha dos Prazeres. Também fazem parte desse

patrimônio: a Barra do Rio Ipanema, ilhas fluviais e praias da cidade e da Barra. Também

conta com os sítios arqueológicos dos povoados de Telhas e de Jacobina.

Constituem-se importante registro do patrimônio histórico: o casario antigo em ruas estreitas

e enladeiradas e as igrejas, como a de Nossa Senhora do Bom Conselho, fundada em 1886 -

que tem uma única torre na parte de trás, imitando as igrejas existentes na Itália -, e a de Nossa

Senhora dos Prazeres, fundada em 1667 - que está localizada na ilha do mesmo nome, em

frente ao Povoado de Barra do Ipanema. 

No Povoado de Telhas situa-se um sítio arqueológico com inscrições rupestres, conhecido

como Pedra do Letreiro. 

No Povoado de Jacobina há uma casa grande, igreja e senzala, caracterizando a presença

dos negros africanos escravizados na região. Esses dois acervos culturais estão em

precário estado de conservação e têm difícil acesso.
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As crenças populares - rezadeiras, curandeiras, promessas, simpatias - ainda existem com

força no município. Muitas pessoas rezam para curar o “mau-olhado” e a “espinhela caída” ou,

ainda, empregam receitas, chás e beberagens para curar mordidas de cobras e outros males.

As festas populares mais prestigiadas são as de caráter religioso, como os Festejos Juninos

(Santo Antônio, São João e São Pedro), a Festa da Padroeira Nossa Senhora do Bom

Conselho, em 2 de fevereiro, a Festa de Nossa Senhora dos Prazeres, em Barra do

Ipanema, e a Festa de Bom Jesus dos Navegantes. Durante a Festa da Padroeira, realizam-

se a Corrida da Argola e a Pega de Boi no Mato.

No artesanato do município trabalhos em palha, barro, madeira (construção de barcos e

brinquedos), couro e linha (rendas e bordados) são as principais referências.

Em termos gastronômicos, os destaques são para a peixada, pituzada, buchada, carne de

sol, bode assado ou guisado, feijoada, munguzá, arroz doce. Moradores do lugar

produzem bebidas como Raiz de Pau e os “lambedores”.

Delmiro Gouveia (AL)

O município originou-se da localidade de Pedra, “que possuía apenas seis modestas casas

residenciais e a estação da via férrea e pertencia ao município de Água Branca quando

Delmiro Gouveia a escolheu para fixar residência, em março de 1903”. Emancipou-se de

Água Branca pela Lei nº. 1628, de 16 de junho de 1952. O nome do município é uma

homenagem ao cearense de Ipu, Delmiro Augusto da Cruz Gouveia, que se estabeleceu

nesse lugar onde: abriu estradas, implantou a primeira usina hidrelétrica do Nordeste, criou

a vila operária e o repouso semanal remunerado, escolas, cinema e princípios ecológicos,

que o mundo só veio descobrir no limiar do século XXI.

Em 1913, Delmiro Gouveia construiu a Usina de Angiquinho, a primeira hidrelétrica da América

Latina, aproveitando as quedas da Cachoeira de Paulo Afonso. Dali saíam a energia elétrica e

a água encanada para a Companhia Agro Fabril Mercantil - popularmente chamada de Pedra,

uma fábrica de linhas inaugurada em 5 de junho de 1914 -, e para a população do lugar. Nesse

ano, foi introduzido por Delmiro Gouveia o primeiro automóvel no sertão.

Em 1915, Pedra já apresentava expressivo crescimento comercial, com o surgimento de

grandes estabelecimentos e da feira. Em 1916, inaugurou-se a estação telegráfica da Vila.

Em 10 de outubro de 1917, Delmiro Gouveia foi assassinado a tiros, quando lia o jornal na

varanda de sua casa, na Vila da Pedra. 

Recursos Turísticos

A Furna dos Morcegos está localizada próximo à Cachoeira de Paulo Afonso, no canyon do
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Rio São Francisco. Sua melhor visão é a do lado baiano. Tem 100 metros de extensão, 20

metros de largura e 40 metros de altura. Diz-se que serviu de esconderijo ou pouso para

Lampião e seu bando, em suas andanças pela região.

A Trilha do Riacho do Talhado vai da ponte desse riacho até a Ponte Férrea e foi construída

por ordem de D. Pedro II, em 1879. Leva-se cerca de 1 hora e 20 minutos para a realização

de todo o percurso entre a vegetação da caatinga, passando-se pelo Riacho Bom Jesus.

Construída entre 1912 e 1913 por Delmiro Gouveia, a Fábrica da Pedra produz linhas para

bordado, renda, costura e tecidos lisos e estampados. Com equipamentos de última

geração, é uma das mais modernas do país. A visita à fábrica é permitida desde que

programada com antecedência.

Próximo à fábrica e à Vila Operária, encontra-se a Capela de Nossa Senhora do Rosário,

fundada em 1917.

A Casa da Arte é o espaço cultural onde são expostos e vendidos trabalhos artesanais,

bordados, pinturas e esculturas dos artistas plásticos do município, além de livros. Um palco

permite a apresentação de peças teatrais e danças folclóricas regionais.

O Museu Regional de Delmiro Gouveia, criado em 20 de fevereiro de 1989, reúne objetos,

fotografias e documentos que contam a história desse importante personagem

nordestino, da Fábrica de Linhas da Pedra e da Estrada de Ferro Piranhas-Jatobá. No

acervo encontram-se peças da antiga Estação Ferroviária, como uma locomotiva a vapor

C.W.B.R., livros sobre Delmiro Gouveia e objetos pessoais.

As Cavalhadas, cujas raízes têm origem na Idade Média, associam as lutas dos cristãos contra

os mouros às guerras de conquista na África e à devoção a Nossa Senhora da Assunção.

A Roda de Côco é uma dança típica das regiões praieiras do Nordeste do Brasil e teve

origem no canto dos tiradores de côco. Apresenta uma coreografia básica: os participantes

formam filas ou rodas onde executam o sapateado característico, respondem o côco,

trocam umbigadas, entre si e com os pares vizinhos, e batem palmas marcando o ritmo. É

comum também a presença do mestre "cantadô", que puxa os cantos já conhecidos dos

participantes ou faz improvisos. A dança tem influências dos bailados indígenas, dos índios

tupis da costa e também dos negros, nos batuques africanos. Os instrumentos utilizados

são de percussão: ganzá, bombos, zabumbas, caracaxás, pandeiros e cuícas.

O Maculelê é uma dança dramática que se originou nas plantações de cana-de-açúcar da

cidade de Santo Amaro, na Bahia, durante o período colonial. É dançado pelos escravos

em comemorações pela colheita, em épocas de festas religiosas, e, também, é utilizado

como meio de defesa por ser uma dança-luta de muita agilidade.
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O Pastoril, do folclore da Bahia e de Alagoas, está sempre presente nas festas juninas, nos

festejos natalinos e nas festas religiosas, dentre elas a da padroeira Nossa Senhora do

Rosário, a do Padre Cícero e a do Menino Jesus de Praga e das Vaquejadas, no primeiro

final de semana de novembro. 

Produtos utilitários e peças decorativas feitos de madeira, couro, palha, pedra, vidro, linhas,

tecido, lata, cordas, gesso e barro são os mais representativos do artesanato local.

Na culinária local destacam-se o bode assado ou guisado, buchada de bode ou carneiro,

galinha guisada e a peixada. 

Olho D'Água do Casado (AL)

Este município, situado na Região dos Lagos, tem origem centenária, nos primeiros

acampamentos para a construção da Estrada de Ferro Paulo Afonso (Piranhas-Jatobá) em

1877. Com o encerramento das obras, ergueu-se uma capela dedicada a São José para

atender a devoção das famílias que já haviam se fixado no lugar, junto às fontes ou “olhos-

d'água”, que deram origem ao nome do município. Emancipou-se de Piranhas, por meio

da Lei nº. 2.459, tornando-se município em 1962 e é hoje grande produtor de caju.

Recursos Turísticos

Na confluência do Lago Xingó, localiza-se o Riacho do Talhado, que tem esse nome por

situar-se em local cercado por paredões de arenito, com altura de 40 a 80 metros que,

trabalhados pela erosão, dão a impressão de terem sido talhados à mão. O percurso até o

Paraíso do Talhado, como também é chamado, pode ser feito a pé, a partir da Fazenda

Olho D'água, e dura uma hora e meia. O lugar é próprio para banho, com cerca de 15

metros de profundidade, e é parada obrigatória nos passeios de lanchas e catamarãs pelo

Lago da Hidrelétrica de Xingó. 

A Trilha do Bom Nome da Légua começa na Fazenda Olho D'água, segue o leito do Riacho

das Águas Mortas (temporário) e desce o vale até um lago, formado pela inundação

provocada pela construção de uma barragem. A ponte sobre o Riacho das Águas Mortas,

feita de ferro, com 20 metros de vão, foi construída em 1881 para a passagem da Maria

Fumaça, da Estrada de Ferro Piranhas-Jatobá sobre o riacho.

A Fonte da Matinha é o olho d'água que deu origem ao nome do município. Localiza-se a

1km do centro da sede do município e é considerada de grande valor histórico para a

população local. Esta fonte e as do Gado, do Minador e a Fontinha forneceram água para

a cidade até 1981.

O Rio São Francisco oferece um belo espetáculo, embora de difícil acesso, percorrendo o

estreito canyon na direção da barragem de Xingó.
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A Igreja de São José foi construída em 1885 e sua fachada ainda conserva o estilo da época.

Em seu interior, encontra-se uma imagem de grande valor artístico, a de São José de Botas,

esculpida em madeira, no estilo barroco e trazida de Água Branca pelos primeiros moradores. 

Na Casa de Farinha, uma construção rústica erguida há mais de 60 anos, de taipa, telhas

de barro e chão batido, a farinha é feita em processo totalmente manual.

O Rio dos Poços constitui importante sítio arqueológico, com pinturas rupestres, e localiza-

se ao lado da ponte da antiga Estrada de Ferro Piranhas-Jatobá.

A construção da estrada de ferro, iniciada em 5 de maio de 1879, teve seus primeiros 28

quilômetros - o trecho de Piranhas a Olho d'Água - abertos ao tráfego em 25 de fevereiro

de 1881. O prédio da Subestação de Olho d'Água do Casado, com 70m2 de área

construída, permanece com sua estrutura em estado original.

Com relação às danças folclóricas, tem-se o Samba de Côco, que é uma dança

acompanhada de cânticos, de origem africana, mas com forte influência indígena. A

marcação do seu ritmo é feita através dos sapateados e das palmas. Sua origem africana

está ligada intimamente à formação dos quilombos. No Samba de Côco, o tirador do côco,

também chamado de coqueiro, é quem puxa os versos, que são respondidos pelo coro

dos participantes, que dançam, sapateando e pisando forte no chão, enquanto batem

palmas, acompanhados por instrumentos de percussão: cuícas, pandeiros, ganzás,

bombos, tambores, chocalhos, maracás e zabumbas. 

A Quadrilha e o Pastoril estão sempre presentes nas datas festivas, como a Festa do

Caju, as festas de Santo Antônio, São Pedro e São João, a de José, padroeiro da cidade,

e a do Coração de Jesus.

Bode assado ou guisado, a galinha guisada, peixe frito ou guisado, e os doces de caju são

os destaques da cozinha local.

Palestina (AL)

Por volta de 1880, a área hoje ocupada pelo município de Palestina era uma fazenda, que

pertencia a Joaquim Félix de Melo e Manoel Januário de Carvalho, cujas famílias, após as

suas mortes, seguiram para outra região.

Em 1940, José Ferreira de Melo, vindo de Pão de Açúcar, chegou à antiga fazenda. Lá, instalou

uma mercearia e um entreposto de compra de cereais. Montou, em seguida, uma fábrica de

laticínios - que produzia, na ocasião, cerca de 10 mil litros de leite por dia - além de um

descaroçador de algodão. Nessa época, o local era conhecido como Retiro de Cima.
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Em pouco tempo formou-se um pequeno povoado. A primeira feira do município foi

instalada pelos moradores em 1949 e, com a expansão do comércio, Retiro se

desenvolveu.

Além de José Ferreira de Melo - considerado o fundador - são lembrados na região, como

pioneiros, Manoel Silvino de Carvalho, Pedro Félix de Melo, Arestides Joaquim de Carvalho,

Josué Rodrigues de Carvalho, Manoel Joventino de Carvalho, Pedro e Manoel Joaquim de

Carvalho.

José Ferreira de Melo encabeçou o movimento pela emancipação e, em 1962, por

intermédio da Lei nº. 2.469, o povoado de Retiro passou a ser o município de Palestina, que

recebeu este nome por motivos religiosos.

Recursos Turísticos

Nos finais de semana, a atração de Palestina é o Açude do DNOCS, onde a população

pesca e mergulha para aplacar o calor. As festividades do município resumem-se à festa

do padroeiro Sagrado Coração de Jesus (29 de junho) e às comemorações da

Emancipação Política (27 de agosto).

Pão de Açúcar (AL)

Pão de Açúcar data de 1611 e foi povoada por brancos e índios da Serra do Aracaré (SE).

Parte do seu território pertencia ao município de Casa da Torre (BA). Em 1634, Cristóvão da

Rocha, proprietário da Ilha Grande (Penedo), tomou posse das terras onde hoje está Pão

de Açúcar. Em 1660, essas terras foram dadas, por sesmaria, ao português José Lourenço

de Brito Correia. A freguesia foi criada em 11 de junho de 1853. Tornou-se vila em 3 de

março de 1854, desmembrando-se da Vila de Mata Grande. Pão de Açúcar foi elevada à

categoria de município em 18 de junho de 1877. De seu território, em 1887, foi

desmembrada a área para a constituição do município de Piranhas.

Os moradores de Pão de Açúcar orgulham-se por ter a cidade hospedado o Imperador D.

Pedro II na sua viagem ao Nordeste, em 1859. 

Recursos Turísticos

Além do Rio São Francisco, existem no município belas praias fluviais, como a Central, a do

Limoeiro, a do Abaiti e a das Mangueiras, além das ilhas do Ferro e dos Cavalos. Os

passeios de barco ao pôr-do-sol constituem atração que proporciona belos espetáculos.

A esses cenários, somam-se a Serra Grande, a Serra dos Meirus e a Pedra do Navio

complementando o patrimônio natural do município.

Em cerca de 20 localidades da área, foram encontrados sítios arqueológicos contendo
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peças pré-históricas, como machados de mão e pilões de pedra, que atestam a presença

do homem na região desde, pelo menos, 4.000 a.C.

No Povoado Ipanema, existe uma igreja encravada no alto do morro, à beira do rio. Boa

parte do patrimônio arquitetônico é composta por igrejas, todas tombadas pelo Patrimônio

Histórico Municipal. Destacam-se a Igreja do Bonfim, construída há mais de 100 anos, a

Igreja de Jesus, Maria e José, onde uma parte da construção tem mais de 200 anos, e a

Igreja do Sagrado Coração de Jesus, de 1853.

A respeito da Igreja de Nossa Senhora da Luz, construída em 1714, há um fato curioso

relativo à passagem do bando de Lampião pela cidade: é que seu sino foi derrubado a tiros

e encontra-se hoje no museu da cidade de Palmeira dos Índios. 

Há vários sobrados coloniais e uma réplica do Cristo Redentor, no alto da Serra do

Cavalete, contudo destaca-se o sobrado que hospedou D. Pedro II na viagem que fez à

Cachoeira de Paulo Afonso, localizado no nº. 1001 da Avenida Beira Rio, atualmente Ferreira

de Novais. O sobrado é tombado pelo Patrimônio Histórico Municipal e, quando restaurado,

tornar-se-á a Casa da Cultura.

Grande número de escritores, poetas, compositores e músicos formam o acervo cultural,

artístico e literário da cidade, que tem orgulho de sua Banda Musical Guarani, fundada em 1918. 

Os festejos natalinos, carnavalescos e juninos trazem às ruas danças como Pastoril,

Reisado e Chegança. 

A Chegança é uma dança que representa a luta dos cristãos pelo batismo dos mouros. A

apresentação acontece sempre em frente às igrejas, onde uma embarcação de madeira

é montada para o desenvolvimento das jornadas. Nas vestimentas há o predomínio das

cores azul e branco e somente as personagens do padre, do rei e dos mouros utilizam

outras tonalidades. O pandeiro é o principal instrumento de acompanhamento, mas apitos

e espadas também são usados. Bastante teatral, a apresentação completa da Chegança

demora geralmente 60 minutos.

No carnaval, apresentam-se os blocos dos Cangaceiros, que tiveram sua origem em 1960,

quando um morador local, apaixonado pelo tema do cangaço, criou um grupo composto

de 17 homens e 2 mulheres (representando Maria Bonita e Dadá) que, vestidos de

cangaceiros, saíram cantando e dançando pelas ruas da cidade de Lagarto. Desde essa

época, o costume espalhou-se por toda a região.

No artesanato ressaltam-se as peças em madeira, côco, couro, linhas e bordados, palha e

renda de bilro. O Povoado Ilha do Ferro é considerado o maior centro de artesanato do Sertão. 
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Na Gastronomia, os pratos mais marcantes são a pituzada, peixe frito, peixada, baião de

dois, galinha ao molho pardo, bode assado, guisado, buchada e feijoada de canoa. 

Pariconha (AL)

A povoação teve início com a chegada das famílias Teodósio, Vieira, Viana e Félix, no início

do século XIX, que se estabeleceram como agricultores e criadores de gado e de animais

de pequeno porte. A família Teodósio fixou-se às margens do Rio Moxotó, numa localidade

hoje chamada povoado Caraibeiras dos Teodósios, onde ainda vivem inúmeros de seus

descendentes. Quanto às famílias Vieira, Viana e Félix ficaram no local onde está instalada

a sede de Pariconha. Aproximadamente duas décadas após a chegada dos primeiros

povoadores, um grupo de índios jaripancós, provenientes de Brejos dos Padres, no vizinho

município de Tacaratu (PE), formou uma aldeia na Serra do Ouricuri, próxima à atual cidade

de Pariconha. Os índios hoje são assistidos pela FUNAI.

Segundo a tradição, a localidade que deu origem a Pariconha era conhecida como Par-de-

Conha, devido a um ouricurizeiro, cujos frutos continham duas conhas, como eram

chamadas as polpas desses frutos. 

A Lei nº. 2.240, de 1º de maio de 1962, criou o Distrito Judiciário de Pariconha e também o

Cartório do Registro Civil, que somente foi instalado em 1972. A Constituição Estadual criou o

município em 5 de outubro de 1989, desmembrado de Água Branca, tendo sua instalação

oficial ocorrida no dia 1º de janeiro de 1993 e o Coração de Jesus como seu padroeiro.

Piranhas (AL)

O município de Piranhas, além de guardar em seu território marcos da ocupação humana

desde a pré-história, também, testemunhou o fim do cangaço. Foi na calçada do prédio da

Prefeitura Municipal, que foram expostas as cabeças cortadas de Lampião, de Maria Bonita

e dos nove cangaceiros mortos pela volante do Tenente Bezerra, na Grota do Angico, em

Poço Redondo,  em Sergipe. 

A cidade foi ainda o ponto inicial da Estrada de Ferro

Paulo Afonso, com 116 quilômetros, entre Piranhas

(AL) e Jatobá, hoje Petrolândia (PE), e a sua estação

sedia o Museu do Sertão.

O povoamento de Piranhas data do século XVIII,

com a chegada das famílias Feitosa e Alves. O lugar

era ainda conhecido como Tapera. A navegação a

vapor entre Penedo e Piranhas, em 1867, deu novo

impulso ao município, reforçado pela Estrada de

Ferro Piranhas-Jatobá, cuja pedra fundamental foi

Foto: Fernando Ferreira

Casario tombado - Piranhas (AL)
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afixada solenemente pelo Imperador D. Pedro II, em sua viagem com destino à Cachoeira

de Paulo Afonso, em 1859. Em 25 de fevereiro de 1881, percorreu os trilhos entre Piranhas

e Pão de Açúcar o primeiro trem. 

Em 25 de julho de 1885 foi criada a Freguesia de Piranhas e, em 3 de junho de 1887, foi fundada

a Vila de Piranhas, em terras desmembradas de Pão de Açúcar e Água Branca. Em 1939 seu

nome foi mudado para Marechal Floriano e dez anos depois, em 1949, voltou a ser Piranhas. 

Recursos Turísticos

O principal patrimônio natural do município é o Rio São Francisco. Além dele, existem o Vale

da Ribeira do Capiá e a Prainha. A cidade de Piranhas tem servido de locação e cenário de

várias produções do cinema e da televisão brasileiros. 

Os passeios pelo Rio levam ao povoado de Entremontes, que se destaca na região pelo

excepcional valor paisagístico e pela produção de bordados, além de ser o acesso à trilha

de 800 metros que leva à Grota do Angico, onde foram mortos Lampião, Maria Bonita e

nove cangaceiros, em 1938.

Durante as escavações para a construção da hidrelétrica de Xingó, foram encontrados

vários sítios arqueológicos.

O patrimônio histórico-cultural do município é precioso. A Igreja Matriz de Nossa Senhora

da Saúde foi construída em estilo neoclássico, em 1890. Além desta, existe a Igreja de

Santo Antônio, fundada em fins do século XVII.

O conjunto arquitetônico da Antiga Estação Ferroviária é considerado, por arquitetos e

estudiosos da arte, como um dos mais belos e expressivos exemplos do patrimônio

histórico da região.

O Mirante Secular, localizado em frente à estação de Piranhas, no alto da serra, é um obelisco

com 8 metros de altura, do século XIX, simbolizando a fertilidade entre gerações. O acesso é

feito por meio de veículos, até o alto do morro, ou por uma escadaria com mais de 300 degraus. 

A proposta para o tombamento do patrimônio histórico e artístico de Piranhas abrange a

Vila de Entremontes e a paisagem histórico-cultural do sertão do vale do São Francisco, da

qual faz parte um conjunto de três tombamentos de caráter histórico, cultural, artístico e

paisagístico, que registram as marcas da ocupação humana no sertão nordestino.

Também, como atrativos culturais são destaques a Banda Filarmônica de Música e as

danças típicas: Pastoril, Reisado, Baianas. No período do carnaval, blocos carnavalescos,

como Os Trovadores e Borboletas, se fazem presentes nas programações festivas. 
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município possui personagens que remontam aos séculos XVIII, XIX e à primeira metade

do século XX. São os rezadores, rezadeiras e os contadores de “causos”. Um deles consta

do Mapeamento Cultural dos Municípios do Vale do São Francisco, no Estado de Alagoas.

Trata-se do “seu” José da Silveira, de 85 anos, casado com D. Raimunda Gomes Silveira,

pai de 9 filhos, tem 72 netos, 44 bisnetos e 5 tataranetos. Narra com precisão de detalhes

a luta que teve com o “Nêgo d'Água”, que o puxou pela perna para matá-lo afogado.

Depois desse dia, nunca mais tomou banho nas águas do São Francisco. 

As festas populares são dedicadas aos santos ou têm caráter religioso, como a Missa do

Vaqueiro e as festas de Bom Jesus dos Navegantes e Nossa Senhora da Saúde, padroeira

da cidade, todas em fevereiro. A festa de Nossa Senhora da Conceição é em dezembro, a

de São Francisco de Assis, em outubro, a de Santo Antônio, padroeiro de Piranhas de

Baixo, em junho, e a do Padre Cícero, em julho. Há torneios de Cavalhada, Pega de Boi no

Mato e Corrida de Mourão.

Pituzada, peixada, bobó e ensopado de camarão, buchada de bode, galinha de capoeira,

tapioca, beiju, broa, pamonha, canjica, umbuzada e doces de banana, leite, goiaba, côco,

cocada de cabeça de frade, são os principais representantes da gastronomia local.

Destacam-se, ainda,  a Lapada de Raiz de Pau, que é uma bebida preparada com cachaça

e raízes, e  os Lambedores, garrafadas para fins medicinais.

São José da Tapera (AL)

A colonização de São José da Tapera começou por volta de 1900, numa fazenda onde hoje

está a cidade. Próximo à fazenda, morava Antonio Francisco Alves, conhecido por Antonio

Massuá. Ele e a família Maciano são considerados os primeiros habitantes do município.

Muitos anos depois, chegou Afonso Soares Vieira, vindo de Pão de Açúcar, que montou

uma casa de comércio e, logo depois, junto com outros moradores, fundou a feira, uma

das melhores da região.

O movimento da feira fez com que muitos agricultores se mudassem para Tapera. A

fertilidade das terras ajudou aos que instalaram fazendas, onde foram construídas muitas

casas de taipa, as chamadas taperas.

Afonso Soares, nessa época, mandou construir uma capela em homenagem a São José. A

partir daí, o lugar passou a se chamar São José da Tapera. Antes da capela, porém, o padre

José Soares Pinto celebrou a primeira missa da comunidade, embaixo de um pé de trapiá.

Em 1955, a divisão administrativa de Alagoas mencionava São José da Tapera como vila

de Pão de Açúcar. Assim ficou até 1957, quando, pela Lei nº. 2.084, de 24 de dezembro,

foi elevada à categoria de município autônomo. A instalação oficial foi em 1959. Muitos
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lutaram pela autonomia, entre eles, Eulina Paiva, José Fontes, Ernesto Pereira, Antonio

Alves e Elói Lima.

Recursos Turísticos

A maior movimentação do município acontece em suas principais festividades: a festa do

padroeiro São José (19 de março) e a de Nossa Senhora das Dores (15 de setembro),

quando há grande circulação de visitantes dos municípios vizinhos.

Amparo do São Francisco (SE)

Ainda no Império, nas terras que primitivamente circundavam a povoação de Urubu de

Baixo, hoje Propriá, existiam inúmeras propriedades agrícolas, sendo a de Campinhos uma

das mais importantes.

A povoação de Amparo nasceu em terras de Propriá e, pelo Decreto-Lei Estadual nº. 17, de 23

de dezembro de 1937, passou a fazer parte do município de Canhoba, voltando à jurisdição de

Propriá em 1947. Por meio da Lei nº. 585-A, de 25 de novembro de 1953, converteu-se em

cidade e sede do município, com a denominação atual, desmembrando-se de Propriá.

Recursos Turísticos

O município possui diversos rios e lagoas, destacando-se entre eles o próprio Rio São

Francisco, onde está a Prainha do Amparo - de fácil acesso, porém sem instalações e

serviços de apoio -, a  Lagoa do Campinho e a do Morro da Viúva.

A principal manifestação folclórica do município é a Festa da Padroeira, que conta com novena

e procissão, além da apresentação de Pastoril e Guerreiros, vindos de outros municípios.

Também se comemoram a Emancipação Política e a Festa do Povoado São José. 

Utensílios de argila e barro são as principais peças do artesanato local.

Canhoba (SE)

Primitivamente chamada de Curral do Barro, a povoação de Canhoba só foi elevada ao status

de vila do município do mesmo nome pelo Decreto-Lei nº. 17, de 23 de dezembro de 1938. Seu

território foi desmembrado de parte dos municípios de Aquidabã, Gararu e Propriá.

Recursos Turísticos

Compõem o patrimônio natural do município o Rio São Francisco e a Lagoa Canhoba, que

se torna um eventual porto quando o Rio enche, além dos riachos Cancelo, Mão Direita e

Jauariba. 

A Serra do Retiro, com o seu pico, é marco na paisagem local, e nela localizam-se a

Cachoeirinha do Retiro, as Grutas da Aroeira e das Bestas e a Pedra do Monjolo.
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Dos atrativos culturais faz parte a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, de fácil acesso,

embora não possua instalações e serviços de apoio. 

Diversas festas populares e religiosas acontecem em Canhoba, com destaque para o Dia de

Reis e as festas do Santo Cruzeiro e a de Nossa Senhora da Conceição, a padroeira da cidade.

O folclore é bastante rico, apresentando as danças de Reisados, Guerreiros, Chegança ou

Marujada. Também se realizam as Vaquejadas e o Palhoção, que é uma grande arena

cercada de folhagens e com cobertura de palha, onde se executam danças folclóricas,

shows e apresentações musicais, especialmente no período junino.

Canindé de São Francisco (SE)

O atual município de Canindé de São Francisco fez parte da sesmaria de trinta léguas,

concedida em 1629 ao desembargador Burgos e outros, e não obteve a atenção

necessária dos seus desbravadores. 

Até o início do século XIX, apresentava somente três ou quatro fazendas dispersas. No final

do século, Francisco Cardoso de Brito Chaves comprou a grande propriedade, até então

inexplorada, e assentou-se próximo à sede municipal de Curituba. Mais tarde, o Coronel

Francisco Porfírio estabeleceu um curtume em sociedade com o Coronel Antônio Porfírio

de Brito, impulsionando, assim, o povoamento da região.

Em 7 de novembro de 1899, a povoação passou a ser a sede do Distrito da Paz, condição

posteriormente revogada. Em 1938 tornou-se vila e, em 1953, passou à categoria de

cidade e sede do município. Com a construção da hidrelétrica de Xingó, a cidade original foi

abandonada e a sede municipal transferida para o platô. Em 6 de março de 1987 foi

inaugurada a nova Canindé.

Recursos Turísticos

A principal construção existente no município é a Usina Hidrelétrica de Xingó, que é a

terceira maior UHE do país. 

Há também dois museus: o do Cangaço e o Museu Arqueológico de Xingó, que conta com

um laboratório de pesquisas arqueológicas e um acervo que chega a 55 mil peças

(esqueletos humanos, utensílios e registros gráficos) referentes a aspectos da cultura do

homem, que já se encontrava na região há pelo menos 8 mil anos. 

Nessa região, o Rio São Francisco forma várias praias fluviais e em diversos dos seus

afluentes encontram-se ilhas e áreas para pesca e banho.  Nesse rios, na zona rural, há

quedas d'água e morros que contêm grutas, algumas delas constituindo sítios

arqueológicos, apresentando pinturas rupestres. 
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O principal sítio arqueológico existente no município é o do Justino. Na verdade, trata-se de

um conjunto de 70 sítios, sendo 55 a céu aberto, com fragmentos e peças de antigos

acampamentos e habitações. Catorze deles apresentam registros gráficos, pinturas e

gravuras rupestres. 

O atrativo de maior destaque é, sem dúvida, o Canyon de Xingó, que é o quinto maior canyon

do mundo e possui águas verdes e transparentes.  Sua profundidade é de até 170 metros, com

extensão de 65km e largura que varia entre 50 a 300 metros. As rochas das encostas são de

granito avermelhado e cinza. Destaca-se nessa área, a Trilha do Vale dos Mestres.

Cedro de São João (SE)

O primitivo núcleo denominava-se Cedro e tornou-se vila pela Lei Estadual nº. 83, de 23 de

outubro de 1894, a qual foi revogada por outra, em 1901, que destituiu a cidade desta

categoria. Restaurado o município pela Lei Estadual nº 1.015, de 4 de outubro de 1918, com

território desmembrado do de Propriá, passou, posteriormente, a denominar-se Darcilena.

Finalmente, pela Lei Estadual nº. 554, de 5 de Fevereiro de 1954, passou ao atual topônimo.

Recursos Turísticos

O Rio São Francisco é o principal atrativo, mas a Ilha da Ostra também é um ponto de destaque.

Há diversas lagoas na zona rural, podendo-se citar as do Cedro, da Gameleira e a Seca.

Destacam-se as manifestações de natureza religiosa e popular, como as festas do

padroeiro São João Batista (junho), de São José (procissão em 19 de março) e Folguedos,

Reisado ou Pastoril (24 de dezembro a 6 de janeiro).

Na conhecida Cidade das Bordadeiras, as artesãs realizam trabalhos em redendê e ponto

de cruz.

Gararu (SE)

Esta região era inicialmente chamada de "Curral de Pedra", dada a existência de currais

com muros de pedras - hábil e seguramente arrumadas -, utilizados pelos fazendeiros

locais para prender seus rebanhos de animais. 

Duas interpretações existem para explicar a origem da localidade. Segundo uma delas, Tomé

da Rocha Malheiros foi um dos primeiros proprietários, pois obteve uma sesmaria de dez

léguas, no princípio do século XVII, a partir da Serra da Tabanga. A outra versão relaciona os

colonos portugueses como os primeiros habitantes que vieram refugiar-se na Serra da

Tabanga, tangidos pelo domínio holandês, iniciado em março de 1637. Após a expulsão dos

holandeses, a região foi abandonada pelos seus ocupantes, e, mais tarde, ocupada pela tribo

indígena chefiada pelo cacique Gararu. Os indígenas foram catequizados pelos jesuítas,

possivelmente da missão de São Pedro, findada no século XVIII.
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As medidas tomadas pelo Marquês de Pombal motivaram a expulsão dos jesuítas e,

conseqüentemente, o abandono desta área, a qual foi ocupada por sitiantes do morgado

de Porto da Folha (propriedade inalienável herdada por filho mais velho). A povoação de

Curral de Pedra - presume-se - nasceu das mãos desses sitiantes que, no local, ergueram

uma capela em louvor a Nosso Senhor Bom Jesus dos Aflitos. A povoação foi transformada

em sede da freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Porto da Folha, pela Resolução

nº. 473, de março de 1857.

Em 10 de abril de 1875, a Resolução nº. 1003 estabeleceu o desmembramento entre a

povoação de Curral de Pedras, erigida em sede da freguesia de Nosso Senhor Bom Jesus

dos Aflitos, e a de Nossa Senhora da Conceição da Ilha do Ouro. A Portaria nº. 1003, de 28

de março de 1876, modificou o nome para Gararu em homenagem ao cacique, e, a 15 de

março de 1877, a Resolução Provincial elevou a localidade à categoria de vila.

Com a divisão administrativa de 1911, que começou a vigorar em 1926, Gararu passou a ser

sede da comarca, compreendendo os termos jurídicos de Gararu e Porto da Folha. Em

1927, a comarca foi extinta passando à comunidade de Propriá. A divisão territorial, de

dezembro de 1937, estabeleceu no município dois distritos: Gararu e Providência (atual

município de Itabi, desmembramento de Gararu em 1953), voltando Gararu à situação de

comarca, em 1943.

Recursos Turísticos

O principal atrativo do município são os Rios São Francisco e o Gararu, além da Lagoa de

Gararu e outras quatro menores. A melhor praia fluvial existente é a Praia do Oiteiro. As

serras da Melancia, Tabanga e Queimadas oferecem diversas trilhas, destacando-se entre

elas a Trilha do Diogo. Também são encontradas algumas cavernas na região, ressaltando-

se a do Buraco da Maria Pereira.

As festas populares e religiosas são diversas, merecendo menção: a do Padroeiro, a do

Aniversário do Cruzeiro (10 de maio), a do Cavalgado (setembro) e as dos festejos de São

Pedro e São João (junho). O principal evento do município, no entanto, é a festa do Bom

Jesus dos Aflitos.

O Carnaval e a Cavalhada são também festas bastante populares, além da Corrida de

Canoas, realizada em janeiro. 

Ilha das Flores (SE)

O povoado Ilha dos Bois transformou-se em vila e sede de Distrito de Paz, do município

de Brejo Grande ao qual pertencia, com a denominação atual de Ilha das Flores, pela Lei

nº. 823, de 24 de julho de 1957. Em 30 de janeiro de 1959, pela Lei Estadual nº. 916, foi

elevado à categoria de município.
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Recursos Turísticos

Um dos passeios mais interessantes é o realizado pelo estuário do Rio São Francisco, com

suas diversas praias fluviais e ilhas, locais propícios à pesca.

A principal festa é a do Bom Jesus dos Navegantes. Existem na cidade feiras e mercados

populares. Registram-se também manifestações de ordem cívica.

Itabi (SE)

A história do município de Itabi, localizado a 138 quilômetros da capital, começa em 1821,

quando os caçadores José Ferreira de Góis e Antônio José dos Santos, da Fazenda Sítios

Novos, em Canhoba, saíram para caçar e encontraram uma lagoa, mantida até hoje no

centro da cidade. Eles a denominaram de Panelas - nome que foi dado posteriormente à

povoação - por terem encontrado diversas panelas de origem indígena nas proximidades.

Os dois caçadores encontraram também diversas pedras enormes. Uma delas - partida

em duas - chamou-lhes a atenção e a denominaram de Pedra da Paciência, daí derivando-

se o nome de Itabi - palavra tupi-guarani formada por ita, cujo significado é pedra, e bi,

duas. A novidade espalhou-se na feira de Propriá e o senhor de engenho Manuel Quinca

Palatem, do Povoado Cutia, em Capela, interessando-se pela notícia  foi conhecer o local.

Sete anos depois, em 1828, Quinca Palatem, acompanhado de escravos e zabumbas -

para espantar os animais selvagens, principalmente as onças que existiam na região -, com

interesse em desbravar a região, ali fixou moradia, juntamente com a família. Construiu seu

sobrado no alto e denominou o local de Fazenda Panelas, hoje a Rua Boa Vista.

Já em 1884, foi celebrada a primeira missa, num cruzeiro construído por João Correia

Palatem, na Fazenda Bela Vista, pelo padre Francisco Gonçalves de Lima. Tempos depois,

foi construída a capela e, em 8 de setembro de 1897, colocada em seu altar a imagem de

Nossa Senhora da Conceição. Levada em um carro de boi de Gararu, sede do povoado,

tornou-se a padroeira da povoação.

Desde então, a localidade passou a chamar-se Nossa Senhora da Providência, por

sugestão do padre, que tinha certeza que o progresso daquele local, situado no sertão, era

decorrente de um milagre da Providência Divina.

Até a década de 70, a religião cultuada em Itabi era exclusivamente a católica. Só nos anos

80 é que outras religiões foram introduzidas, embora o catolicismo seja ainda a

predominante.  Outra particularidade existente no município é o Terço dos Homens, dia em

que só os homens podem entrar na Igreja.

A primeira feira na povoação foi realizada em 7 de janeiro de 1891. Foi nesse ano que o

homem conhecido como fundador do município, Pedro Vieira de Menezes, chegou à
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localidade, vindo de Jacaré dos Homens (AL). Acabou fixando-se no local, onde constituiu

família e foi o precursor da política e incentivador da cultura do algodão - inclusive fundou

uma fábrica de descaroçar o produto. De 1899 a 1920 a povoação chegou a liderar a

produção de algodão em Sergipe.

Recursos Turísticos

Itabi entrou para a história das artes com o artista plástico François Hoald, um sergipano

que, apesar de ter morrido aos 25 anos, foi reconhecido nacionalmente pela sua pintura

colorida em quadros e cerâmica, que retratavam a natureza, tendo o caju como tema.

O artista nasceu Manoel Roald Batista de Melo, em 1949, e acabou virando François Hoald,

um nome francês, já que seu maior sonho era chegar a Paris.

Hoald estudou em Aracaju e, posteriormente, montou seu ateliê em Recife. Fez várias

exposições na Bahia. Fixou moradia no Rio de Janeiro, onde fundou a galeria 'Petit

Galerie Hoald'.

A festa do jegue de Itabi, idealizada por Antônio Valdione de Sá, começou em 1979 e

projetou nacionalmente o nome da cidade. A festa chegou a aparecer nos programas

Fantástico e Globo Rural em 84, permanecendo por algum tempo na vinheta de abertura

desse último.

Itabi tem cultura popular diversificada e suas manifestações mais conhecidas são a

Cavalhada, Reisado, Bumba-meu-boi, Festa de São Gonçalo, Corrida de Jegue, Vaquejada

e as festas de Natal e de São José.

Japoatã (SE)

Há dúvidas quanto à fundação de Japoatã, que foi habitada anteriormente por índios. De

acordo com a Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, a versão mais provável é que tenha

sido fundada pelos franciscanos, sob a inspiração de frei Antônio Santana Jaboatão, que

teriam construído uma capela e um convento, em 1572.

Sabe-se que foi no ano de 1575 que se iniciou a conquista do território de Sergipe, a partir

das margens do Rio Real, no sul do Estado. O certo é que, antes de 1630, já existia o

convento construído pelos jesuítas sobre o Monte Jaboatão.

Em 1757, Jaboatão era uma fazenda-modelo com a Igreja de Nossa Senhora do Desterro,

mosteiro e casas dos escravos dispostas ao redor, além de alguns moradores livres. Em 30

de dezembro de 1768, os jesuítas foram expulsos de suas terras, por ordem do Marquês

de Pombal, o qual confiscou seus bens.

Com a saída dos jesuítas, tudo ficou no abandono. A povoação quase se extinguiu e o
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velho convento e a igreja ruíram. Os habitantes das redondezas aproveitaram o material

para novas construções, no local onde moravam os jesuítas. À nova povoação deram o

nome de Jaboatão, baseados na hipótese de que foi o frade franciscano quem primeiro

catequizou os índios da região.

A primeira notícia sobre a evolução política de Japoatã foi de 23 de dezembro de 1910,

quando o então presidente do Estado, Luiz Garcia, assinou a lei criando o município de

Jaboatão, desmembrando seu território de Pacatuba. Os pacatubenses, não aceitando o

fato, contaram com o apoio de influentes políticos da época, que fizeram com que a lei

caducasse e o município não fosse instalado.

Uma nova lei, porém, assinada em 20 de outubro de 1926, transferiu a sede do município

de Pacatuba para a povoação de Jaboatão. Somente pelo Decreto-Lei nº. 69, de 28 de

março de 1938, doze anos depois, Pacatuba tornou-se novamente vila.

Em 31 de dezembro de 1943, Jaboatão e seu distrito de Pacatuba passaram a ter a

denominação, respectiva, de Japoatã e Pacatiba, em função do Decreto-Lei nº. 377.

Segundo Antônio Marques, isso ocorreu porque os povoados, vilas e municípios brasileiros

não podem ter nomes iguais, o que dificulta a administração federal. Por isso, os primeiros

municípios fundados tiveram seus nomes confirmados e os mais novos foram modificados.

A situação durou até 25 de novembro de 1953, quando a Lei nº 525-A criou o município de

Pacatuba, desmembrando-o do de Japoatã. Jonalter Andrade relata que, quando ainda

era criança, chegou a assistir rixas entre pessoas de Japoatã e Pacatuba.

Recursos Turísticos

Na época dos jesuítas, os devotos de Nossa Senhora das Agonias costumavam fazer

doações à imagem da santa, primeira padroeira do local. Esses tesouros foram enterrados

num esconderijo, logo que os padres da Companhia de Jesus souberam que os

holandeses haviam tomado Olinda (PE). Em 1630, a imagem de Nossa Senhora das

Agonias seguiu para Roma, por ordem do Vaticano, ficando em seu lugar a de Nossa

Senhora do Desterro.

Quando, em 30 de dezembro de 1768, os jesuítas foram expulsos de suas terras pelo

Marquês de Pombal, apressados, eles depositaram tudo que havia de valioso no labirinto e

desenharam um mapa indicando o local exato onde o tesouro foi enterrado, o que só foi

descoberto após as perseguições, 163 anos depois. 

Em 5 de maio de 1931, o lavrador Pedro de Alcântara sonhou com um frade velho, de barba

grande e cabelos brancos, que o chamou para cavar em um determinado local. Segundo

o pesquisador Antônio Marques da Silva, no dia seguinte pela manhã, Pedro chamou o
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vizinho, contou seu sonho e combinaram ir à noite ao local, a 200 metros da vila. “Pedro e

Raimundo cavaram um buraco de dois metros e trinta de profundidade, retiraram um

caixote, que continha duas placas envolvidas com uma camada de gesso, que

combinadas com outras duas dariam a localização exata do subterrâneo”.

Antônio diz que eles encontraram também duas imagens, de fina lavra, com 70 centímetros

cada, e uma chave grande do salão principal. A filha de Raimundo, Jolinda, lavou as placas

e, de tanto arear, uma delas ficou com uma parte ilegível. A placa legível mostra uma parte

da explicação para se chegar ao tesouro e aos objetos guardados no local.

Originalmente, as inscrições estão ao contrário. Para ler, deve-se colocar em frente ao

espelho. A descoberta das placas chamou a atenção de todo o Estado, tendo, inclusive, a

notícia sido publicada em diversos jornais locais e nacionais.

Da época dos jesuítas, só restaram na cidade a pia batismal e o Cruzeiro de Pedra,

localizado na praça principal, em frente à Igreja Matriz. Construído no século XVII pelos

padres da Companhia de Jesus, segundo lenda, o Cruzeiro seria o ponto de partida do

subterrâneo onde estão escondidos os tesouros.

Monte Alegre de Sergipe (SE)

As terras que hoje pertencem a Monte Alegre já foram de Porto da Folha, cidade

colonizada por Tomás Bernardes. Diz a tradição que o primeiro núcleo populacional, que

deu origem ao povoado, foi fundado no final do século XIX, em uma fazenda localizada às

margens da estrada que liga Nossa Senhora da Glória a Porto da Folha.

O nome do município foi inspirado numa fazenda de Antônio Machado Cabelê, a fazenda

Monte Alegre. Ele se reuniu com outros fazendeiros e decidiram chamar a nova povoação

de Monte Alegre, porque no local existia um pequeno monte considerado bonito e alegre.

Desde então, sua fazenda passou a chamar-se Monte Alegre Velho.

Um desses fazendeiros era um baiano de Jeremoabo, o Januário Costa Farias, que foi

o primeiro habitante do município. Ele passou a viver na região depois de ter fugido de

sua cidade, obrigado pelo pai, por ser um dos discípulos de Antônio Conselheiro e estar

jurado de morte.

Sem ter para onde ir, Januário procurou o frei Doroteu, que o encaminhou para colonizar o

sertão, junto com o casal de índios Caboclinho e Maria Ciliata. O casal montou um casebre

de taipa, mas um dia a índia bebeu demais, desmaiou e acabou morrendo por insolação.

Monte Alegre pertenceu ao município de Porto da Folha até 1932, quando, então, passou

a pertencer a Nossa Senhora da Glória. Em 1940, era um pequeno povoado com menos
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de 80 casas. Em 25 de novembro de 1953, com o objetivo de incrementar o progresso de

algumas regiões, a Lei estadual nº. 525-A criou mais 19 municípios, entre os quais estava

incluído Monte Alegre de Sergipe. A partir daí, o povoado foi elevado à categoria de cidade.

Monte Alegre, antes mesmo de ser instalado, já aparecia como cidade, município, distrito

único e termo judiciário da Comarca de Nossa Senhora das Dores, aprovado pela Lei

estadual nº. 554, de 6 de fevereiro de 1954, que vigorou até 1958. Mediante essa lei, o

município teve seu território delimitado e desmembrado do de Nossa Senhora da Glória.

O município foi solenemente instalado no dia 31 de janeiro de 1955, com a posse do

primeiro prefeito Antônio José dos Santos, e a constituição da sua primeira Câmara

Municipal, composta por cinco vereadores.

No entanto, a Lei Estadual nº. 823, de 24 de julho de 1957, alterou a situação judiciária do

município, que passou a pertencer à nova Comarca de Nossa Senhora da Glória.

Recursos Turísticos

Monte Alegre hoje, além da sede municipal, tem dois povoados (Lagoa do Roçado e

Maravilha) e cinco comunidades (Lagoa da Estrada, Lagoa das Areias, Juazeiro, Uruçu e

Santo Antonio). As principais festas da cidade são a do padroeiro Sagrado Coração de

Jesus e a de São João (ambas em junho). 

Neópolis (SE)

Em 13 de outubro de 1679, foi criada a freguesia de Santo Antônio da Vila Nova porém, dez

anos mais tarde, em 1689, voltou ao patrimônio da Coroa com o nome de Vila Real do São

Francisco. O seu termo foi desmembrado do de Santo Amaro das Brotas. No ano de 1733, foi

elevada à Vila Nova d'El-Rei e, com base na Lei Estadual nº. 583, de 23 de novembro de 1910,

passou à categoria de município com a designação de Vila Nova. Em virtude do Decreto-Lei

Estadual nº. 272, de 30 de abril de 1940, passou a denominar-se Neópolis.  Em 6 de outubro

de 1964, com fundamento na Lei nº. 1254, o município sofreu um desmembramento devido à

transformação do povoado de Carrapicho em município, sob a denominação de Santana do

São Francisco, que somente veio a ser instalado em 1º de janeiro de 1993.

Recursos Turísticos

Os principais itens do patrimônio arquitetônico de Neópolis são de cunho religioso: a Igreja

Nossa Senhora do Rosário, tombada pelo Patrimônio Histórico Artístico Nacional, e a Igreja

Matriz de Santo Antônio, que, inclusive, conta com uma Orquestra Filarmônica.

O Rio São Francisco é o principal atrativo, que provê as praias fluviais de Saramém e da

Capivara, as ilhas do Nozinho e da Saúde e a sua foz no Oceano Atlântico. Na zona rural,

localizam-se diversas lagoas: a do Betume, a da Fazenda Santana e a de Pindoba. Também

está situado no município o Morro do Aracaré.
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A religiosidade do povo está presente nas principais festas, que são: a do Padroeiro Santo

Antônio, a Procissão de Nossa Senhora do Rosário (outubro) e a Procissão de Bom Jesus

dos Navegantes (janeiro e fevereiro), realizada no Rio São Francisco.

A cerâmica, produzida em várias cooperativas de artesãos, é o destaque do artesanato local.

Nossa Senhora da Glória (SE)

A Boca da Mata, como era conhecida a cidade de Nossa Senhora da Glória, originou-se de

uma parada para descanso de viajantes, principalmente dos boiadeiros que, em meio à densa

mata existente no local, preferiam esperar o dia raiar para a continuidade da viagem. Então,

entre 1600 a 1625, esses ranchos que serviam de abrigo acabaram formando a povoação.

A primeira denominação, dada justamente pelos viajantes, só foi mudada pelo pároco

Francisco Gonçalves Lima, quando fez campanha na comunidade para comprar a imagem

de Nossa Senhora da Glória. O município, que ficou conhecido como a 'Capital do Sertão',

tem a maior feira da região e acabou atingindo um desenvolvimento muito maior que o da

sua antiga sede, Gararu.

A evolução política de Boca da Mata iniciou-se em 1922, quando a povoação passou a ser

sede do 2º Distrito de Paz de Gararu, já com a denominação de Nossa Senhora da Glória.

Seis anos depois, no dia 26 de setembro, tornou-se vila, sendo desmembrada de Gararu.

Nessa época, passou a pertencer à Comarca de Capela.

No dia 1º de janeiro de 1929, a vila teve como primeiro intendente João Francisco de Souza,

que construiu a prefeitura. Eleito para o período de 1930 a 1934, teve o mandato

interrompido pelo movimento revolucionário de 1930.

O desenvolvimento de Nossa Senhora da Glória só teve andamento com a construção da

rodovia ligando o município a Nossa Senhora das Dores.

Finalmente, no dia 29 de março de 1938, a vila foi elevada à categoria de município. Com a

criação de novas comarcas, em 1945, Glória passou a pertencer judicialmente a Dores. Em

24 de julho de 1957, foi criada a Comarca de Nossa Senhora da Glória.

Nossa Senhora de Lurdes (SE) 

Nossa Senhora de Lurdes originou-se de uma povoação que compunha o segundo distrito

do município de Canhoba e obteve sua elevação à categoria de município por intermédio

da Lei nº. 1.034, de 13 de maio de 1963.

Recursos Turísticos

A festividade popular da cidade possui cunho religioso: a Festa de Nossa Senhora de Lurdes.
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Poço Redondo (SE)

As primeiras penetrações na localidade datam de fins do século XVII, quando se

intensificava a colonização na região, instituída pelo fidalgo Dom Antonio Gomes Ferrão

Castelo Branco. Alguns aventureiros e caçadores começaram a fixar-se às margens do

Riacho Jacaré, construindo pequenas moradias, com isso surgindo os currais e fazendas,

já que as terras não tinham donos.

Apareceram pequenas propriedades, como o Recurso, China do Poço, Monte Santo,

Riacho Largo, entre outras. Anos depois, as terras de Poço Redondo também começaram

a ser descobertas pelos grandes fazendeiros, que se interessaram em criar gado no local.

Pela Lei Estadual nº. 525-A, de 23 de novembro de 1953, Poço Redondo foi elevado à

categoria de cidade e sua instalação como município deu-se em 6 de fevereiro de 1956.

Recursos Turísticos

O município conta com diversos sítios arqueológicos, além de trilhas ecológicas,

cachoeiras, o Rio Jacaré e a Serra da Guia, na zona rural.

Embora a Vaquejada seja muito apreciada pela população, a principal manifestação do

folclore local é a Festa da Padroeira. No antigo povoado de Curralinho, há uma feira onde

são comercializados artesanato, peixes e comidas típicas.

Porto da Folha (SE)

O local começou a ser conhecido no início do século XVII, quando Tomé de Rocha

Malheiros obteve uma sesmaria de dez léguas, partindo da Serra da Tabanga, ponto inicial

do povoamento, até Jaciobá. Porém, quem colonizou as terras de Porto da Folha foi Tomás

de Bermudes, fundando um curral e tornando-se amigo dos índios. Até hoje, quem nasce

em Porto da Folha é conhecido como “buraqueiro”. Os moradores mais antigos acreditam

que o nome Buraco surgiu porque a cidade é cercada de morros, dando a impressão de

que fica em uma baixada.

Em 23 de março de 1870, a Resolução nº. 841 transferiu a sede da freguesia de Nossa

Senhora de Porto da Folha para o povoado vizinho de Boa Vista, mudando seu nome para

Vila de Nossa Senhora da Conceição da Ilha do Ouro. Em 28 de abril de 1870, a sede da vila

voltou a ser Porto da Folha e, em 11 de fevereiro de 1896, pela da Lei nº. 194, passou à

categoria de município. Com a Lei Estadual nº. 554, de 6 de fevereiro de 1954, o município

perdeu 64% de sua área para a criação dos municípios de Curituba (Canindé do São

Francisco) e Poço Redondo.

Recursos Turísticos

Seu principal atrativo é o Rio São Francisco, com diversas ilhas fluviais, com locais propícios

à realização de passeios de barco. Dentre essas ilhas, evidencia-se a Ilha do Ouro.
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Propriá (SE)

As terras do atual município pertenciam à sesmaria doada por Cristóvão de Barros, em

1590, ao seu filho, Antônio Cardoso de Barros. Posteriormente, sua viúva as transferiu ao

genro Pedro Abreu de Lima. Como outras cidades sergipanas, Propriá teve sua origem

numa missão para catequese dos índios, fundada no início do século XVII, num morro

denominado Urubu. No entanto, antes da chegada dos jesuítas na região do Baixo São

Francisco, os índios, chefiados por Pacatuba, já mantinham relações comerciais com os

franceses.

A primeira povoação, denominada Urubu de Baixo, iniciou-se numa região mais baixa do

morro. A privilegiada localização às margens do Rio São Francisco e na proximidade das

várzeas férteis propiciou o rápido progresso da povoação, tanto é que, em 1718, o

Arcebispo Primaz da Bahia, Dom Sebastião Monteiro da Vide, tornou-a sede de freguesia,

denominada Santo Antônio do Urubu de Baixo, desmembrada da Vila Nova d'El Rey, com

um território de mais de 40 léguas de extensão. 

Em 1802, transformou-se em vila, fazendo parte do seu território os atuais municípios de:

Canindé do São Francisco, Poço Redondo, Porto da Folha, Monte Alegre de Sergipe,

Nossa Senhora da Glória, Gararu, Itabi, Nossa Senhora de Lourdes, Graccho Cardoso,

Aquidabã, Telha, Cedro de São João, Malhada dos Bois, Muribeca e São Francisco,

ocupando assim, uma área de 6.973km2. 
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Ponte sobre o Rio São Francisco - Propriá (SE)
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Em 1821, já com o nome de Santo Antônio de Propriá, perdeu a maior parte de sua área

territorial com a criação da freguesia de São Pedro de Porto da Folha, o que não impediu o

progresso da vila que, em 1866, tornou-se município.

Recursos Turísticos

Os principais atrativos componentes do patrimônio arquitetônico de Propriá são duas

igrejas: a Igreja Matriz Santo Antônio e a Catedral Diocesana. Além destas, a cidade conta

com o Memorial do Baixo São Francisco, que reúne um grande acervo de fotografias,

indumentárias, quadros e jornais, resguardando costumes, crenças, folclore e a história dos

municípios que compõem a região do Baixo São Francisco.

Da ponte que liga Sergipe a Alagoas, inaugurada em 1972, há uma bela vista panorâmica

da cidade e do Rio. No local estão instalados restaurantes que oferecem comida típica da

região e lojinhas de artesanato.

Sobressaem-se a orla ribeirinha e as ilhas fluviais, que permitem uma bela vista panorâmica

do Rio São Francisco. Igualmente atrativa é a Praia de São Vicente, uma praia fluvial ainda

inexplorada, localizada no povoado do mesmo nome.

Propriá sedia o Encontro Cultural que acontece, anualmente, em janeiro. Além disso, a

comunidade comemora sua emancipação política com uma grande festa. As principais

festividades, no entanto, são as religiosas: Bom Jesus dos Navegantes, com procissão

fluvial, e a de Santa Luzia (dezembro).

Santana do São Francisco (SE)

Fundada com o nome de Carrapicho, no início do século XIX, após a expulsão, pelos

portugueses, dos holandeses que habitavam a região. O primeiro nome da povoação foi

colocado em decorrência da abundância de uma planta rasteira chamada carrapicho, que

possui pequenos espinhos que aderem à roupa dos humanos e ao pêlo dos animais. 

O município foi criado em 6 de abril de 1964, juntamente com vários outros municípios

sergipanos. Porém, com o advento da Revolução de 1964, que impediu a realização da

eleição para a escolha de prefeito e vereadores, a lei que emancipava Santana

permaneceu na Assembléia sem ser sancionada. 

Recursos Turísticos

O Rio São Francisco é o maior atrativo natural existente em Santana do São Francisco,

distinguindo-se a praia fluvial de Nossa Senhora da Saúde.

A cidade é palco da festa de Senhora de Santana e tem na cerâmica de diversas utilidades

e formas - como vasos, pequenas esculturas, potes e talhas para filtrar água - o seu
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principal potencial no artesanato. A maioria dos cinco mil habitantes está envolvida na

produção artesanal de peças utilitárias e decorativas, confeccionadas com argila retirada

da beira do Rio, famosas no Brasil e no exterior.

Telha (SE)

O município de Telha foi fundado em terras pertencentes a Propriá, doadas por Cristóvão

de Barros, em 1590, ao seu filho Antônio Cardoso de Barros. 

Por volta de 1960, os moradores começaram a acreditar que a povoação já possuía

condições suficientes para se emancipar de Propriá. Nesse sentido, uma comissão liderada

por José Manoela Freire Filho - reconhecido como fundador do município - procurou o

deputado Wolney Keak de Melo, que apresentou um projeto de lei, sancionado pelo então

governador João Seixas Dória, em 20 de janeiro de 1964, criando oficialmente o município

de Telha, pela Lei nº. 1.248.

Recursos Turísticos

Existem diversas praias fluviais e rios, além do próprio Rio São Francisco.

A principal manifestação popular de Telha é de cunho religioso: a Festa da Padroeira. Além

dessa festa, a cidade também possui o seu Carnaval.
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Mapa do BAIXO SÃO FRANCISCO
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O Submédio São Francisco, para efeitos do Plano, incorpora: 25 municípios do Estado da

Bahia, dos quais 10 compõem a região turística Lagos do São Francisco; Pernambuco, com

59 municípios, 38 integram 4 regiões turísticas - Agreste, Sertão do São Francisco, Sertão

do Pajeú e Chapada do Araripe. Esta última, mesmo não compondo o mapa turístico do

Estado de Pernambuco, reveste-se de grande importância pois guarda sítios

arqueológicos de interesse científico e ambiental.

Com território rico em recursos naturais, abriga uma diversidade de culturas, de locais

históricos, de sítios arqueológicos e se reveste de importância econômica a partir da

produção de fruticultura e da geração de energia, pois aí estão instalados os complexos

hidrelétricos de Paulo Afonso, Itaparica, Moxotó e Xingó.

Atuar no Submédio exigia prévio conhecimento acerca da região de forma a possibilitar o

planejamento das atividades turísticas considerando os aspectos sociais, ambientais,

culturais e econômicos.

Constata-se que a região guarda potencialidades para as atividades de turismo

materializadas no conjunto de atrativos aí existentes, como: hidrelétricas, projetos de

irrigação, agroindústrias, os diversos ecossistemas, a beleza cênica, a variedade de sua

flora e fauna, culturas singulares, mananciais que precisam ser mantidos e  uma população

hospitaleira. Esses atrativos possibilitam ofertar produtos e serviços distintos aos vários

segmentos do turismo - náutico, de negócios, de lazer, ecoturismo, rural, de aventura,

científico, arqueológico, cultural e religioso -, no entanto, requerem, ainda, um grau de

esforço bastante elevado, porque, simultaneamente às potencialidades, também são

identificados diversos problemas e restrições no decorrer do processo.

Por meio de metodologia participativa foram levantadas informações sobre a região, as

características que permitiram identificar o potencial, os principais entraves e os fatores que

limitam o desenvolvimento turístico.

Com o levantamento de dados dos municípios que compõem o Submédio São Francisco,

foi possível formar uma visão geral de suas fragilidades na análise referente a integração de

aspectos e variáveis ambientais, sociais e econômicas, descritas de forma sucinta a seguir.

Nos aspectos ambientais a Caatinga similarmente a vários outros ecossistemas, vem

sofrendo alterações e degradações crescentes e de forma e ritmo acelerados,

impactando as relações sociais, econômicas e culturais.

A degradação da Caatinga está nitidamente associada às queimadas para a obtenção de

carvão, estacas para cercas; expansão da pecuária baseada em espécies herbívoras

(particularmente caprinos, bovinos e ovinos); a caça indiscriminada, tanto para consumo
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como para fins comerciais; desertificação provocando perdas irrecuperáveis da

diversidade da flora e da fauna, acelerada erosão, queda na fertilidade do solo e na

quantidade de água; a poluição, tanto na área rural com o uso de agrotóxicos, fertilizantes,

como também nas áreas de assentamentos humanos, onde a falta de saneamento

adequado, coleta e destinação final do lixo, poluição sonora decorrentes do adensamento

populacional têm uma repercussão negativa.

Para evitar perdas e suas conseqüências é preciso identificar as ameaças, em termos de

processos, graus e ritmos, para que se possa planejar uma abordagem equilibrada entre

conservação e utilização sustentável, conciliando a preservação da natureza, os modos de

vida das populações locais com o desenvolvimento social e econômico.

Como parte integrante do planejamento é determinante estruturar e ordenar a ocupação

territorial orientada por diretrizes de manejo ambiental, definir a infra-estrutura no espaço

regional, definir regras para o uso do solo, atentando para os cuidados ambientais e

paisagísticos, regulamentações para os serviços coletivos, dotar o poder público local

capacidade técnica, logística e de pessoal, a fim de coordenar e gerenciar todas as etapas do

processo de planejamento e execução das ações, além e particularmente de educar e

conscientizar o conjunto da população para os fins específicos do turismo e do meio ambiente.

Um dos aspectos centrais da região é a existência de importantes sítios paleontológicos

sendo possível estabelecer a integração com outros sítios, a exemplo da Serra da Capivara

(PI) e Chapada do Araripe (PE, CE, PI). 

A região guarda história e personagens de importância no cenário nacional - Cangaço e

Lampião, Angiquinho e Delmiro Gouveia, Antônio Conselheiro - que aliadas às unidades de

conservação - Raso da Catarina, Parque Nacional do Catimbau -, além da existência de

povos indígenas, comunidades quilombolas, extrativistas podem compor possíveis

produtos turísticos para segmentos diversificados.

Os lagos de Itaparica, Sobradinho e Xingó possuem condições para a pesca amadora e os

esportes náuticos, todavia pouco explorados.

O ecoturismo é cada vez mais forte na busca de boas alternativas para a implantação de

recursos sustentáveis em regiões com população carente, porém com beleza natural

destacada. Essa atividade propõe formas de economia sustentáveis em áreas que

dispõem de potencial quanto à biodiversidade. Essas práticas fazem com que o turismo

prospere na criação de novos empregos.

Mais poderá ser dito sobre a atratividade ou potencialidades turísticas da região do

Submédio, o que vai determinar seu crescimento e consolidação é a existência de
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produtos estruturados que ofertem atrativos, estruturas e sistemas receptivos, meios de

transporte, meios de hospedagem e alimentação, serviços de apoio ( guias, condutores,

tradutores, segurança, locação de veículos, bancos, entretenimento, comunicação) a

preços compatíveis. Por fim, a elevação da qualidade de vida das populações locais é o

principal objetivo e propósito do desenvolvimento e da sustentabilidade da atividade

turística no Submédio São Francisco.

REGIÃO DO PÓLO LAGOS DO SÃO FRANCISCO

A região do Pólo Lagos do São Francisco está composta pelos municípios de Abaré, Casa

Nova, Curaçá, Glória, Juazeiro, Paulo Afonso, Remanso, Rodelas, Santa Brígida e Sobradinho. 

A região do São Francisco apresenta rica diversidade de atrativos turísticos, entre os quais

se destacam os monumentos naturais, represas e usinas hidrelétricas, a cultura sertaneja

e o pólo de fruticultura irrigada e vinicultura, desenvolvido mais recentemente e já

considerado um dos mais importantes do País. A esses atrativos somam-se

características fisiográficas que permitem a prática de diferentes modalidades de

esportes radicais (rapel, canyoning, tirolesa, bungie-jump e base-jump, asa-delta,

escaladas e rallies, entre outros), os quais vêm gerando um fluxo turístico significativo para

a região. Usinas e represas enriquecem essa oferta.

Há também uma nova motivação turística, em evidente expansão no Brasil e em

diferentes países do mundo. Trata-se do Agroenoturismo. Com a introdução da

agricultura irrigada no Vale do São

Francisco, a fruticultura

experimentou grande  avanço,

notadamente a produção da uva,

que desde então passou a

registrar aumentos de produção e

produtividade.

A evolução da cadeia produtiva

desse cultivo tornou possível a

instalação de vinícolas de notória

qualidade na região, as quais já

concorrem atualmente com as

tradicionais unidades produtoras

de vinho do País. 

Os municípios de Campo
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Lagos do São Francisco (BA). 
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Formoso, Jacobina e Morro do Chapéu, integrantes da região turística Chapada de

Diamantina, apesar de pertencerem à região fisiográfica do Submédio São Francisco

foram incorporados à do Médio, ocorrendo o inverso com Remanso, respeitando-se,

assim, suas posições de proximidade, paisagem cultural, as redes de relações sociais,

culturais, econômicas, políticas e ambientais.

Abaré (BA)

A região era primitivamente habitada por indígenas. Na primeira metade do século XIX,

Nicolau Tolentino, procedente de Salvador, chegou para administrar as terras recebidas de

seu pai por doação, organizando a fazenda Abaré - local onde posteriormente edificou a

capela de Santo Antônio. Em torno da construção religiosa, foram erguidas outras

moradias, formando-se um povoado com a mesma denominação da fazenda. O município

foi criado com parte dos territórios dos distritos de Abaré e de Ibó, desmembrados de

Chorrochó, por força de Lei Estadual de 19.07.1962. A sede foi elevada à categoria de

cidade quando da criação do município.

Recursos Turísticos

Praia do Porto - praia fluvial urbana, com cerca de 400 metros de extensão e vegetação de

caatinga. A areia é grossa e de cor dourada. Na margem do Rio funciona um ponto de

ancoragem natural para pequenos barcos e canoas. Um grande cruzeiro com base de alvenaria

e cruz de madeira, medindo cerca de 3 metros de altura, encontra-se localizado na praia. Várias

outras praias, lagos e riachos, como também algumas serras, destacam-se como preferidos.

A Praça Nicolau Tolentin e a Praça Municipal são lugares importantes para a população

local, além da Igreja de Santo Antônio e a Capela de Nossa Senhora da Conceição, que

representam as construções religiosas. 

Nas tradições culturais estão o Pastoril, a Dança de São Gonçalo, a Quadrilha e o Reisado.

No Artesanato, as referências estão: no bordado, crochê, cerâmica utilitária,

cestaria/trançado, peças em couro e flores artificiais. Entre os pratos em destaque da

gastronomia estão o acarajé, abará, peixe frito, peixada, buchada de bode ou de carneiro,

galinha de capoeira, bode assado e guisado

Casa Nova (BA)

Em princípios do século XIX, no território da então Província de Pernambuco, foram

descobertas minas de sal, nas terras que margeiam e servem de leito ao Riacho Grande,

afluente do São Francisco. Surgiu no lugar uma povoação, que rapidamente se tornou

conhecida pelo desenvolvimento comercial, particularmente o de cabotagem, que tinha no

sal seu mais importante produto e a cidade de Januária, em Minas Gerais, como seu

principal comprador. Nessa época, já era grande a afluência de sertanejos, procedentes do

Piauí, que iam ao povoado vender suas boiadas e abastecer-se de gêneros de primeira
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necessidade. A essa altura, a povoação já possuía várias benfeitorias, inclusive uma capela,

erigida sob a invocação de São José. Em 1879, essa povoação foi elevada à categoria de

município, com o nome de Vila de São José da Casa Nova, com território desmembrado

de Nossa Senhora do Remanso do Pilão Arcado, atual Remanso. Em 1931, recebeu a

denominação definitiva de Casa Nova. Com a construção da barragem de Sobradinho, sua

sede foi transferida, em 1974, pela CHESF, para a localidade de Nova Casa Nova.

Casa Nova possui, além do lago formado pela Barragem de Sobradinho, riachos que

cortam o município. Uma das fontes de renda do município é a prática da pesca predatória

no lago da Barragem.

Recursos Turísticos

Danças do Reisado e Samba de Velho são as principais manifestações folclóricas. O

artesanato apresenta bordado, crochê/tricô, pintura, flores, tecelagem, peças em madeira,

flandre e couro, cestaria/trançado e palha. O destaque da gastronomia é um prato

preparado com miolo.

Chorrochó (BA)

Uma pequena povoação formada por casebres, integrando o município de Curaçá,

desenvolveu-se após a chegada de Antônio Vicente Mendes Maciel, o Conselheiro, que

construiu uma igreja, mais tarde sob a invocação do Senhor do Bonfim, catalisadora de

novos agrupamentos populacionais. Município criado com território desmembrado de

Curaçá, por Lei Estadual, de 22.08.1919. Foi extinto em 1924, sendo novamente anexado a

Curaçá. Restaurado, mais uma vez de Curaçá, por Lei Estadual, de 12.12.1952. A sede,

criada distrito no município de Capim Grosso (mais tarde Pambu e hoje Curaçá), em 1860,

foi elevada à categoria de cidade quando da lei que restaurava o município.

Recursos Turísticos

A Praia de Jatubarana - praia fluvial com extensão de aproximadamente 1.000 metros,

contando com ilhas no leito do rio (Ilha da Missão e Ilha de Curralinho) é local de grande

interesse turístico.

Como atrativo cultural de destaque temos a Igreja de Nosso Senhor do Bonfim - templo

católico-romano construído, em 1885, pelo beato Antônio Conselheiro, com 260 metros

quadrados de área. Cobertura em telha colonial, sobre estrutura de madeira e piso de

mármore, encontra-se em bom estado geral de conservação. No altar-mor imagem do

Senhor do Bonfim, protegido por redoma de vidro e madeira entalhada. À direita, na

capela-mor, existe uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, e à esquerda, uma gruta

com a imagem de Nossa Senhora de Lourdes, ambas moldadas em gesso. Ainda na area

cultural  destacam-se a Capela de São José, Praça da Criança, Praça Matriz, Praça da

Dama (tabuleiros fixos para o jogo de damas), Praça do Cruzeiro, Biblioteca da Escola

Municipal Senhor do Bonfim, Casa da Fazenda Fabrício.
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Como tradições culturais relevantes pode-se citar as Rodas de São Gonçalo, Reisado,

Quadrilha, Pastoril, Banda de Pífanos e o artesanato baseado no bordado, madeira, couro,

crochê/tricô, tecelagem, ráfia.

Os pratos típicos mais procurados são: Acarajé, Abará, Peixe Frito, Peixada, Bode Assado,

Galinha de Capoeira, Buchada de Bode ou de Carneiro, Feijoada.

Curaçá (BA)

A primeira notícia sobre o território, onde hoje se localiza Curaçá, é de 1562, por ocasião da

missão de catequese do padre jesuíta Luís da Grã. O bandeirante Belchior Dias também

contribuiu para o desbravamento das terras, sendo o responsável pela formação da

povoação de Pambu. Em 1809, o capitão-mor João Florêncio dos Santos doou o sítio Bom

Jesus da Boa Morte a seu filho Florêncio Francisco dos Santos. Nesta mesma época, o

padre José Antônio de Carvalho ali se estabeleceu e edificou a igreja do Bom Jesus da Boa

Morte, formando-se em torno dela um povoado. O município foi criado em 1832,

desmembrado do então município de Urubu (atual Paratinga), com o nome de Pambu. Em

1853, a sede de Pambu foi transferida para o arraial de Capim Grosso, onde permanece.

Em 1890, sua denominação foi mudada para Curaçá, cujo significado é uma corruptela da

palavra portuguesa cruz, tal como a usavam os índios catecúmenos.

Recursos Turísticos

Seus patrimônios natural, arquitetônico e cultural são compostos por: Boqueirão da Serra

Capiva; Brejo; Cachoeiras; Gruta D'Água, Gruta de Patamuté, Ilhas do Bonsucesso, da Praia

de Curaçá, Redonda, da Missão;Riacho da Melancia; Rio Curuçá; Rio São Francisco; Igreja

Bom Jesus da Boa Morte; Capela da Fazenda Santa Cruz; Capela da Ilha da Missão ;

Capela do Distrito de Riacho Seco; Cemitério de Índio; Fazendas Amizade, Boa Sorte,

Lages, Monte Alegre e Sossego.

As manifestações folclóricas locais têm nas danças do Reisado, Marujada e de São

Gonçalo sua principais expressões. No artesanato as referências estão no bordado, flores,

tecelagem, crochê/tricô, rendas, couro, trabalhos em retalhos, madeira, bonecas de pano.

A carne de bode é a mais apreciada na gastronomia.

Glória (BA)

A área era habitada inicialmente por indígenas. O início da colonização portuguesa veio com

os bandeirantes. A criação de gado fixou o homem à terra. Curral dos Bois foi a primeira

denominação da localidade. Com o desenvolvimento do comércio e o aumento da

população, inicia-se o crescimento da comunidade. O município foi criado com o nome de

Vila de Santo Antônio da Glória do Curral dos Bois, com a sede no povoado do mesmo

nome. Recebeu o nome de Glória em 1931. A sede passou à condição de município por

Decreto-Lei Estadual de 30.03.1938.
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Recursos Turísticos

Praia Canto das Águas (Prainha de Glória) - a praia localiza-se em uma enseada do Rio São

Francisco e possui uma extensão de 445 metros. A profundidade das águas chega a 4

metros, sem correnteza, sendo próprias para banho, além de possibilitar a ancoragem de

barcos de pequeno e médio portes. É uma praia plana, com areia grossa, de coloração

bege. Nos arredores existem vários bares, que servem comidas típicas. 

Praia do Bode Assado - a praia possui uma extensão de 695 metros, com dunas de 50

metros e areia fina, de cor clara. Considerada propícia para banho, suas águas têm pouca

profundidade, sem correnteza e com capacidade para ancoragem de embarcações de

pequeno e médio portes. No local não há ocupação urbana ou comércio informal. 

Serra do Retiro - sua altura é de aproximadamente 150 metros e a vegetação

predominante é de caatinga arbórea aberta, destacando-se o pereiro, a catingueira, a

caraibeira, a jurema-preta, o mandacaru. O acesso é feito por meio de uma trilha - a Trilha

da Serra do Retiro - com extensão de aproximadamente 1,5km. No trajeto, avistam-se

bodes pastando e aves típicas da região. Placas indicativas informam o caminho das

estações da Via Sacra.

No patrimônio arquitetônico os destaques são:

• Praça da Matriz

• Igreja de Santo Antônio 

Quadrilha, Pastoril, Banda de Pífano, Toré, Caboclo ou Quilombo são as manifestações

folclóricas mais conhecidas. No artesanato, a cestaria/trançado e a pintura em tecidos

mobilizam a maioria dos habitantes.  Na gastronomia os pratos mais solicitados são:

acarajé, abará, buchada, galinha guisada, peixe frito, peixada, doce de mamão com côco,

doce de leite, doce de caju, doce de batata-doce, doce de melancia com amendoim.

Juazeiro (BA)

Em determinado ponto da margem direita do Rio São Francisco existia uma árvore

frondosa e de muita sombra - um pé de juá. Os boiadeiros a transformaram em ponto de

descanso, chamando o lugar de Passagem do Juazeiro. Aí se cruzavam os acessos fluvial

e terrestre de bandeirantes paulistas, baianos e pernambucanos. Desde o seu início,

Juazeiro serviu de ligação entre Sul, Nordeste e Norte do país, e, desde 1596, seu território

já era percorrido pelo bandeirante Belchior Dias Moreira. Em 1706, ali instalou-se a Missão

Franciscana, responsável pela catequese dos índios da região. Foram, então, edificados

um convento e uma capela, entronizando uma imagem da Virgem que, segundo lenda

local, teria sido encontrada por um indígena em uma grota das imediações. Ao local deu-

se o nome de Nossa Senhora das Grotas do Juazeiro, que originou a atual sede de

Juazeiro. O município foi criado em 1833, com território desmembrado de Sento Sé.

      



Ministério do Meio Ambiente

107

Recursos Turísticos

Passeio pela Orla - banhada pelo Rio São Francisco, a cidade de Juazeiro reserva belas

praias de águas doces e ilhas fluviais. Ao longo da orla, há bancos de alvenaria à sombra de

amendoeiras. Destaque para a Ponte Eurico Gaspar Dutra - que liga Juazeiro a Petrolina.

As barracas oferecem o melhor da culinária regional, enquanto artistas se revezam nos

palcos, entoando canções da MPB. Há o tradicional restaurante “Vaporzinho”, que funciona

no vapor Saldanha Marinho, construído na América do Norte e adquirido pelo Imperador D.

Pedro II para navegar nas águas do São Francisco, depois de já ter passado pelos Rios

Mississipi e Amazonas. 

A cidade é reduto de ilhas fluviais. Uma das mais belas é a Ilha do Fogo, na divisa entre

Pernambuco e Bahia, com uma vasta área praiana plana, iluminada pelo cruzeiro situado

no alto de um morro de 20 metros. A ilha conta com uma área exclusiva, reservada para a

prática esportiva. 

Uma das maiores e mais freqüentadas, a Ilha do Rodeadouro, é rodeada por águas

tranqüilas e frias, em meio ao seu alvo areal. Há trechos de praias desertas, ótimas para

camping, e resquícios da vegetação de caatinga. 

A Ilha de Nossa Senhora das Gotas possui águas cristalinas e areias brancas em meio a

mangueiras e cajueiros. Já, na Ilha do Masssango, os 'luaus' duram até o raiar do sol.

Deserta e ideal para camping selvagem é a Ilha Culpe o Vento, que ganhou esse nome por

causa de um diálogo entre um pescador e sua esposa. Conta a lenda que, cansado de

esperar pelo café, que não saía por conta do forte vento que apagava o fogo, o pescador,

irritado, cobrou à mulher, que prontamente respondeu: "culpe o vento". 

Cachoeiras - a 68km de Juazeiro, escondida entre a vegetação fechada da caatinga, está

a Cachoeira da Gameleira. A queda d'água escorre entre um canyon, abrigo de uma

enorme gameleira que serve de sombra para a cachoeira. 

A 39km de Juazeiro, a Cachoeira do Salitre, com pouco mais de 2 metros de altura, é local

excelente para banho.

Gruta do Convento - situada em uma enorme planície de argila vermelha, coberta de

floresta de caatinga alta, a gruta do Convento, também conhecida como Gruta do Salitre,

abriga dois lagos de águas límpidas, desenhando uma bela paisagem, complementada por

estalactites e estalagmites em formas de altar, cortinas e torres. Em suas dimensões

máximas, a gruta apresenta 40 metros de largura e 30 metros de altura, com 5.662 metros

em uma só galeria, que fazem dela a maior gruta do Brasil. 
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Os principais destaques do patrimônio arquitetônico são: Capela de Senhor dos Aflitos da

Santa Casa de Misericórdia; Busto do Doutor José Inácio da Silva; Coreto da Praça da

Misericórdia; Igreja Catedral Nossa Senhora das Grotas e São Francisco da Viação Baiana

- FRANAVE - Imagem Madeira e Gesso.

Com relação ao seu patrimônio folclórico e cultural, as manifestação mais constantes e

tradicionais são:

• Bumba-meu-Boi - a origem do auto do Bumba-meu-Boi remonta ao século XVIII, auge do

ciclo de gado. Encenada em tons de sátira e de tragédia, a dança do boi e do homem

simboliza o contraste entre a inteligência e a força bruta, com personagens alegóricos,

enfeitados de adereços e em incidentes cômicos e dramáticos, mas de desfechos alegres.

A dança é uma invocação crítica aos desníveis socioeconômicos entre vaqueiro e patrão e

tem suas raízes influenciadas pas culturas indígena, africana e portuguesa. A principal

atração é mesmo o boi. Consiste em uma armação de madeira em forma de touro,

coberta por veludo bordado e cuja armação é presa a uma saia de tecido colorido. É

conduzido por uma pessoa, denominada de miolo do boi. O bailado, marcado por

tambores, pandeiro, zabumba e maracás e entoado por cantigas, encanta também pela

riqueza de cores e indumentárias.

Também chamado de Boi Janeiro, Boi Estrela do Mar, Dromedário e Mulinha-de-Ouro, a

encenação conta uma estória que se passa em uma fazenda, no interior do país. Um negro

vaqueiro, sua mulher cabocla e um homem branco, dono da fazenda e, portanto, do

estimado boi de raça, são as personagens fixas, acompanhadas, normalmente, pelo

Virgulino, o Caipora, o Gigante, o Capataz, o Caboclo Real, o Capitão, o Caçador e o Padre.

O Negro Chico, desesperado porque sua esposa grávida sente desejo de comer a língua do

estimado boi, resolve roubar o animal. Em uma das versões, o Pai Chico é capturado com o

boi adoecido que, após ser curado pelo pajé, revive e começa a dançar. Tudo termina em

festa e o vaqueiro é perdoado. Na outra versão, o boi morre e seu corpo é partilhado.

• Congos (Congada) - mescla de herança africana com toques da cultura portuguesa, a

“Congada” representa a coroação dos reis congos, que desfilam mascarados e trajados

com fardas ornamentadas de ouro e diamantes, cercados do bailado dos guerreiros. 

Sua origem remonta ao ano de 1482, em um dos impérios negros mais importantes de

todos os tempos: o Congo. Apesar de imponente, ruiu frente ao poderio das esquadras

portuguesas em guerra pelo território, restando ao povo negro, aguerrido de força e fé, o

título de Rei de Congo como homenagem em memória à dura batalha. 

No Brasil, está presente desde os tempos de colônia, quando os desfiles de congos eram

atração principal nas festas organizadas pelas irmandades de escravos, por ocasião da

coroação simbólica de Reis e Rainhas africanos ou afrodescendentes. Além da
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reminiscência de rituais africanos, a manifestação folclórica somou-se aos costumes das

Congadas lusitanas, que ilustravam as comemorações de Nossa Senhora do Porto. A

primeira apresentação oficial, em terras baianas, data de 6 de junho de 1760, no Paço do

Conselho da cidade de Salvador, em festejo ao casamento da princesa real, D. Maria I com

D. Pedro III.

A tradição segue com força e respaldo em Juazeiro, com adaptações que a afastam do

formato tradicional, entoando cânticos em louvor à Virgem do Rosário durante as suas

comemorações, no último domingo do mês de outubro. 

• Nossa Senhora das Grotas - festejado no dia Oito de Setembro, o dia da Padroeira da

cidade, é comemorado com a realização da procissão que percorre as ruas da cidade

arrastando uma multidão de fiéis.

• Penitentes - todos os anos no período da quaresma, alguns fiéis realizam o ato da

penitência. Os Penitentes percorrem várias igrejas, cruzeiros e o cemitério da cidade,

rezando pelas almas dos mortos. Dividem-se em dois grupos: os Alimentadores de Alma,

que fazem orações pelas almas, e os Disciplinadores, que durante o ato de penitência se

martirizam com chicotes providos de lâminas, causando cortes por todo o corpo com o

objetivo de reduzir os pecados.

• Presentes, também, a Dança do Reisado, Dança de São Gonçalo, Samba de Roda,

Dança do Côco.

A produção do artesanato é de Carrancas, artesanato em couro e pele, trabalhos com

retalhos, bordado, madeira, crochê/tricô, flores, artesanato em flandre, bonecas.

Variedade de pratos à base de peixe, principalmente o filé de surubim grelhado, além do bode

assado e carne de sol, macaxeira (aipim) cozida e depois frita na manteiga de garrafa, caruru,

vatapá, bobó de camarão, moquecas, sarapatel, carneiro e buchada, constituem a culinária local. 

Macururé (BA)

Habitada inicialmente pelo indígenas rodelas, a área somente teve colonização branca no

final do século XIX, quando da formação de uma fazenda de nome Tim Tim, às margens do

riacho do mesmo nome, mais tarde denominada Três Irmãos. No início do atual século,

com a construção de uma capela em louvor a Nosso Senhor do Bonfim, formou-se à sua

volta o povoado denominado Bonfim. Município criado com o território do distrito de

Macururé e parte dos territórios dos distritos de Glória e Rodelas, desmembrados do

município de Glória, por Lei Estadual de 27/07/1962. A sede, tornada distrito em 1922, com

o topônimo de Bonfim, denominação alterada em 1938 para Macururé, foi elevada a

categoria de cidade quando da mesma lei que criava o município.
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Recursos Turísticos

Pedra do Bango-Bango - Afloramento rochoso de granito, no meio da caatinga, com cerca

de 4 metros de altura. O atrativo recebe este nome porque a rocha, ao ser tocada ou

atritada com um outro fragmento de rocha, emite uma sonoridade incomum. Para se

chegar ao atrativo, percorre-se uma trilha em um solo arenoso e de cascalho.

Pedra da Onça - Formação de granito de aproximadamente 12 metros de altura, cercada

por uma vegetação rasteira de caatinga e solo arenoso e de cascalho. O atrativo recebe

este nome porque os antigos nativos da região acreditavam que o local servia de

esconderijo de onça. Percorre-se uma trilha até se chegar à pedra.

Caldeirões do São Francisco - Os caldeirões são grandes orifícios esculpidos naturalmente

nas rochas graníticas. O maior tem aproximadamente 3,5 m de profundidade e 3 m de

diâmetro São três caldeirões grandes e três pequenos, que acumulam água pluviométrica.

Os grandes chegam a acumular água por cerca de 12 meses. No entorno do atrativo

existem vários afloramentos rochosos de granito, com vegetação rasteira e de caatinga e

alguns arbustos como a algaroba. Na área em que se encontram os caldeirões, também

foram encontrados vários fragmentos de ossos, que podem ser do período pré-histórico.

Pedra do Letreiro - é um grande bloco de granito, no qual encontram-se pinturas rupestres.

Até o momento não existe nenhum estudo sobre a datação dessas pinturas. A rocha tem

aproximadamente 5 m de altura e 8 m de comprimento. À frente do letreiro existe um

riacho temporário denominado Riacho do Letreiro. Para chegar ao atrativo percorre-se

uma trilha de cerca de 1.000 metros através de caminhos ora de rocha, ora de areia. No

entorno do atrativo ocorrem vários afloramentos rochosos de granito, cercados por uma

vegetação arbustiva de estepe (caatinga).

No patrimônio arquitetônico os destaques são a Igreja de Nossa Senhora do Bonfim e a

Praça Municipal.

Com relação às tradições culturais podemos destacar a Quadrilha, o Pastoril, a Dança de

São Gonçalo e o Reisado. Tendo ainda o artesanato de Bordado, Crochê, Couro e Caroá.

E na gastronomia os pratos de maior representatividade são: Acarajé, Abará, Peixe frito,

Peixada, Bode assado, Galinha guisada.

Paulo Afonso (BA)

A região onde hoje se ergue Paulo Afonso era habitada, inicialmente, por indígenas.

Expedições portuguesas, sob o comando de Garcia D'Ávila, subiram o Rio São Francisco e

atingiram as terras onde hoje está localizada a cidade. Em virtude da abundância de água e da

mansidão dos campos, muitos se deixaram ficar dedicando-se à lavoura e à criação de gado.
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Em 1725, o sertanista Paulo Viveiros Afonso recebeu, por alvará, uma sesmaria situada à

margem esquerda do Rio São Francisco. Não satisfeito com a área que recebeu, o donatário

ocupou, além das ilhas fronteiras, as terras baianas existentes na margem direita, onde fundou

um arraial que, posteriormente, se transformou na Tapera de Paulo Afonso. O município foi

criado com território desmembrado de Glória, por Lei Estadual de 28 de julho de1958. A sede,

que foi denominada de Paulo Afonso, com parte dos territórios dos distritos de Glória e

Macucuré, em 1953, tornou-se cidade quando da criação do município.

Em 1913, foi construída a primeira usina hidrelétrica do Nordeste. Em 1943, iniciaram os

estudos para a implantação de uma pequena usina de 5.000 kW, que deveria servir de

suporte à construção de uma usina maior. Inaugurada por volta de 1949, passou a ser

conhecida como Usina Piloto.

No dia 3 de outubro de 1945, o Presidente Getúlio Vargas assinou Decreto autorizando a

organização da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF), para aproveitamento

progressivo da energia hidrelétrica do Rio São Francisco, no trecho compreendido entre

Juazeiro e Piranhas. A deposição de Getúlio, poucos dias após a assinatura dos decretos,
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acabou por atrasar o início das atividades da CHESF. Só em 15 de março de 1948, reuniu-

se a primeira Assembléia Geral de Acionistas, aprovando os estatutos e criando, assim,

oficialmente a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco. Inicou-se, conseqüentemente,

a construção de um dos maiores parques energéticos da América Latina. 

Recursos Turísticos

Canyons do Rio São Francisco - resultado de milhares de anos de erosão, os canyons

formados no Vale do Rio São Francisco encantam. As paisagens que suas águas ajudaram

a desenhar hoje movimentam bastante o turismo na região. O vale é profundo,

apresentando em suas encostas relevos lisos e pontiagudos, moldados cuidadosamente,

também pela ação dos ventos. O visual é impressionante pela magnitude das encostas e

a força das águas, que nessa parte do Rio, assumem um tom esverdeado.

Cachoeira de Paulo Afonso - formada por diversas quedas d'água, que se espalham pelas

rochas de granito, é recortada em plataformas assemelhando-se a imensos degraus. O

abundante volume de água, que caí sobre os "degraus", forma imensas áreas de espumas

muito brancas, que descem pela rocha a uma altura de aproximadamente 80 metros.

Dentre as inúmeras quedas d'água destaca-se a do "Véu de Noiva", assim denominada

pela semelhança com um alvíssimo e longo véu de noiva. Com a construção das usinas, as

águas que formam a Cachoeira foram represadas, ocasionando a permanência de apenas

um pequeno volume, o que permite observar melhor o belo conjunto de rochas polidas

pelas águas, há centenas de anos.

Em épocas programadas, as comportas da barragem são abertas num espetáculo de

impressionante beleza. 

Teleférico - bonde aéreo com capacidade para 8 pessoas. Situado a cerca de 100 metros

de altura, o bondinho percorre uma extensão de 360 metros, ligando a cidade de Paulo

Afonso, localizada na margem direita do Rio São Francisco, ao município de Delmiro

Gouveia, em Alagoas, localizado na margem esquerda do Rio. Durante o trajeto tem-se

uma visão da Cachoeira de Paulo Afonso, das Tomadas de Água das Usinas PA I, II e III, dos

Vertedouros da Usina PA IV e da Ponte Metálica,  que liga os Estados da Bahia e Alagoas

(uso exclusivo do serviço da CHESF), bem como da furna do Morcego (esconderijo do

Cangaceiro Lampião) e do Salto de Croatá.

Mirante da Cachoeira de Paulo Afonso - possui uma área de aproximadamente 80 metros

quadrados, com jardins ornamentais de rosas, espirradeiras, avencas e árvores de portes

médio e pequeno. Num dos jardins está a estátua do poeta Castro Alves, em bronze, bem

como uma estrofe de seu poema, em homenagem à Cachoeira, "Espumas Flutuantes".

Outra placa de bronze homenageia a visita de D. Pedro II, em 1859. O mirante possui

grades de proteção no andar superior e nas escadarias de acesso aos diversos pontos de
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observação. Na área há um bar,

construído em estilo rústico, sob

uma torre de transmissão. Do

mirante avista-se a primeira usina

hidrelétrica construída por Delmiro

Gouveia em 1913, a "Angiquinho". À

esquerda estão as belas quedas

d'águas da Cachoeira de Paulo

Afonso, com aproximadamente

100 metros de altura, apreciadas

apenas em épocas programadas,

quando as comportas da

barragem são abertas. Avista-se,

ainda, o canyon do Rio São

Francisco, com seus paredões de

rochas graníticas, com altura

aproximada de 80 metros.

Mirante do Teleférico - localizado

na Ilha do Urubu, num ponto de

observação estratégico, de onde

se tem uma visão de parte do

canyon do Rio São Francisco, da

Subestação da CHESF (com suas

inúmeras torres elétricas), da

entrada da Furna do Morcego (cuja

extensão é de 100 metros de

profundidade) e dos Saltos do

Croatá. Observa-se, também, a

Ponte Metálica que divide os Estados da Bahia e Alagoas e a Barragem da usina P.A. IV. Do

mirante - onde há um barzinho construído com troncos e cascas de Ipê  - parte um

teleférico que cruza o canyon, a uma altura de aproximadamente de 100 metros da

superfície do Rio.

Mirante do Amor - construído com pedras e cimento, é protegido com grades de ferro,

circundado por bromélias, xiquexiques, mandacarus, caraibeiras e facheiros. Proporciona

ampla visão da Cachoeira de Paulo Afonso, da Usina Angiquinho (a primeira do Nordeste),

construída por Delmiro Gouveia em 1913. Podem ser avistados, também, os paredões do

canyon, as comportas de adução das usinas P.A. I, II e III. Nos períodos de cheia do Rio

vêem-se as corredeiras formadas pelas comportas de regularização do Braço do Quebra. 

Fo
to

: 
E

d
ua

rd
o 

M
ot

ta

Usina hidrelétrica de Paulo Afonso (BA)

             



Ministério do Meio Ambiente

114

Raso da Catarina - reserva ecológica com extensão de 6.400km2, recoberta de vegetação

do tipo caatinga e com clima típico de área desértica: durante o dia chega a 40°C enquanto

que à noite o clima é de até 10°C. Encontra-se sob fiscalização do IBAMA. A área mais

visitada é a Baixa do Chico, um canyon com 12km de extensão, apresentando belíssimas

formações rochosas esculpidas pelo vento parecendo castelos, torre e bispo do tabuleiro

de xadrez, etc. Existe uma capela natural, com um nicho com uma imagem identificada

como de Santa Rita, esculpida pela erosão eólica onde, todos os anos, realiza-se grande

romaria. A flora predominante é de xiquexiques, mandacarus, coroas-de-frade, facheiros,

palmatórias, diversos tipos de bromeláceas, como a macambira, e árvores como o

juazeiro, umbuzeiro, jatobá, pereiro, etc. Quanto à fauna, é rica a variedade de aves de

coloridas plumagens e pequenos animais, como o tatu. No local, existe uma pequena

aldeia onde vivem famílias descendentes dos índios Pankararés. Conta a lenda que

Lampião refugiou-se no Raso e teria escondido tesouros e armas sob árvores e nas grutas

e cavernas. 

Ilha do Urubu - integrada à cidade de Paulo Afonso, nela estão situados os mais

estratégicos mirantes voltados para os canyons do Rio São Francisco e para as barragens

e usinas hidrelétricas. São eles: Mirante do Cogumelo, Mirante do Amor, Mirante do Aquário

e Mirante do Heliponto. Possui também praças arborizadas e um mini-zoológico com

espécimes da região. 

Rio São Francisco - "Rio da Integração Nacional". Nasce no Parque Nacional da Serra da

Canastra, no sul de Minas Gerais e percorre uma distância de 3.161km até a foz, localizada

na divisa dos Estados de Alagoas e Sergipe. Banha os Estados de Minas Gerais, Bahia,

Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Possui aproximadamente 2.300km navegáveis.

Descoberto no dia 4 de outubro de 1501, pelos exploradores portugueses André

Gonçalves e Américo Vespúcio, recebeu o nome em homenagem ao santo do dia, São

Francisco de Assis. Possui inegável importância econômica e estratégica como fator de

desenvolvimento para o país. No trecho denominado Região dos Lagos, bem como, mais

a montante, no município de Sobradinho, foram construídos complexos de modernas

usinas hidrelétricas que abastecem toda a Região Nordeste. O Rio se constitui numa

valiosa atração turística, apresentando trechos onde corre por magníficos canyons,

atravessa praias de rara beleza, áreas de densa vegetação de manguezais e exibe o belo

espetáculo do encontro das águas com o oceano. Importante citar a gastronomia, que é à

base de peixes, sendo os mais apreciados o surubim, o tucunaré, a carimatã e a tabarana. 

Estação de Piscicultura da CHESF - a área da estação é de 160.000m2, com 36 tanques

alevinais, 13 viveiros e 6 incubadoras. Na estação, realiza-se a inseminação artificial de

algumas espécies do Rio São Francisco, como a Carimatã Piau, Piau Verdadeiro e Piau

Lavrado. Também há técnicas especiais para repovoamento nos lagos com: Tilápia do Nilo,

Carpa Dourada e Carpa Espelho, Tilápia ao Congo, Surubim, Dourado, Pacamã, Ninguim,
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Apaiari e Peixes Ornamentais contando, para isso, com um laboratório para inseminação

artificial. No local há, também, um pequeno museu.

Mirante do Aquário - foi construído com cimento e rocha granítica e está protegido por

grades. A paisagem circundante inclui o canyon, a vegetação de macambira e facheiro, o

Salto de Croatá, o Mirante do Teleférico, a Ponte Metálica, as Usinas PA I, II e III, o Grande

Hotel. O nome "Mirante do Aquário" deve-se à existência de um grande aquário

(atualmente desativado). 

Mirante do Cachimbo - é uma plataforma de concreto redonda, projetada sobre o Lago Delmiro

Gouveia. O acesso é feito por uma passarela de cerca de 20 metros de comprimento, em linha

curva. O mirante tem esse nome por ter um formato parecido com o de um cachimbo. À sua

frente situa-se o lago Delmiro Golveia, à esquerda, a Barragem de Moxotó, com sua passarela

de concreto com 4.000 metros de comprimento, e a Usina Apolônio Sales. No Lago estão duas

ilhotas onde pousam inúmeras garças, no momento do pôr-do-sol (ver atrativo turístico "Ninhal

das Garças" no município de Canindé do São Francisco, Sergipe). Do mirante, pode-se avistar,

ainda, as Tomadas de Água das Usinas Paulo Afonso I, II e III e as Comportas do Capuxu. As

margens do Lago são densamente arborizadas. 

Mirante do Cogumelo - está localizado em um edifício de formato cilíndrico, com uma cúpula

redonda, toda em vidro. Permite uma visão de 360° da paisagem formada pela tomada d'água

das usinas PA I, II e III, um trecho do canyon do Rio São Francisco, a Furna dos Morcegos, o

Grande Hotel, a ponte Pênsil, o teleférico e, mais ao longe, a cidade de Paulo Afonso. A visitação

ao mirante só é possível com autorização especial da CHESF e com o acompanhamento de

guias de turismo. O projeto arquitetônico do edifício é de autoria de um arquiteto japonês e o

formato lembra um grande cogumelo, numa referência ao cogumelo de fumaça formado com

o lançamento da bomba atômica na cidade de Hiroshima. 

Lago do Capuxu - a área do lago é de aproximadamente 15.000m2, largura de 100 metros,

extensão de 150 metros e profundidade média de 2 metros. É cercado por árvores de

grande porte, como as tamarineiras, azeitoneiras, mangueiras, goiabeiras, amendoeiras,

caraibeiras, algarobeiras e muitas plantas ornamentais. 

Balneário Encantos Mil - em seu entorno existe amplo estacionamento com uma boa

arborização, além de 16 quiosques (bares), uma quadra poliesportiva e uma Casa de Show.

A praia tem extensão de aproximadamente 2km. Sua morfologia é suavemente plana, com

areia grossa e de coloração alva. Encontra-se, aí, vegetação de caatinga do tipo arbórea.

É propícia para banho e esportes náuticos, com estrutura que pode que possibilitar a

ancoragem de embarcações pequenas. No seu entorno, diversas ilhas com vegetação

arbustiva complementam o cenário.
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Igreja de São Francisco de Assis - templo católico-romano, construído em 1949, sobre uma

pequena colina. Sua estrutura é em pedra da própria região e a nave tem 90m2, cuja

bancada de madeira comporta 60 pessoas. Sua torre lateral esquerda ostenta um sino de

bronze a uma altura de 9 metros. A parede de fundo exibe uma imagem de São Francisco

de Assis, padroeiro da cidade, impressa em alto relevo. A arquitetura da Igreja lembra

capelas medievais. A vista panorâmica do local é da Vila Operária. 

Catedral de Nossa Senhora de Fátima - templo católico-romano construído em 1952, em

arquitetura neoclássica com predominância de linhas retas. São 1.000m2 de área

construída em estrutura de concreto armado e cobertura com telha tipo francesa,

sustentada por tesouras de madeira de lei. Conta com 120 bancos de madeira, que

acomodam 700 pessoas. No altar, sobressai-se um grande cruzeiro em madeira de lei. 

Modelo Reduzido do Complexo de Usinas - é composto por uma imensa maquete

reproduzindo o complexo de usinas da Região dos Lagos do Rio São Francisco, com 1.000m2

de extensão. Construído em escala de 1:75 metros, mostra, em escala métrica, o nível natural

das águas e pode simular alterações de volume. A obra é construída em alvenaria de pedra, a

céu aberto, toda murada. Pode ser visitada com guias autorizados pela CHESF. 

Memorial CHESF - inaugurado pela CHESF em outubro de 1997, abriga o Museu CHESF, com

acervo constituído por peças, equipamentos, fotos que retratam a história das hidrelétricas da

Região dos Lagos do Rio São Francisco. Possui salão de exposição, biblioteca, confortável

auditório com capacidade para 157 pessoas, com palco elevado e camarins, que possibilitam a

apresentação de peças teatrais, e projeção de filmes em 35mm. 

No folclore, destaca-se a Associação de Cangaceiros de Paulo Afonso, que se apresenta

durante as principais festas da cidade, encenando as lutas entre o bando de Lampião e

Maria Bonita contra as "volantes". As festas juninas, com suas quadrilhas e forrós, também

mostram a autêntica cultura popular nordestina.

Copa de Velas - a Copa de Velas de Paulo Afonso teve início no ano de 1989 e se

transformou num dos maiores eventos náuticos do Nordeste. Inicialmente, restrita à área

da Prainha, com apenas um palco e um trio elétrico, a Copa de Velas tem hoje mais de 100

mil visitantes que assistem às maiores bandas da Bahia, em inúmeros trios elétricos, e a

apresentação de cinco blocos carnavalescos, com cerca de mil pessoas cada. 

Em 4 de Outubro, dia de São Francisco, há uma grande festa em homenagem ao padroeiro

da cidade.

O artesanato local é de origem indígena, em couro, flores, tecelagem, madeira, escultura

em pedras e artesanato mineral, além de bordado, cestaria/trançado.
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Na gastronomia, os peixes são os mais apreciados, além dos acarajés, abarás e bode

assado ou guisado.

Remanso (BA)

O território do município de Remanso estava situado em terras pertencentes ao Conde da

Ponte e, posteriormente, com a divisão administrativa do Brasil em províncias, passou a fazer

parte da Província de Pernambuco. Seu ponto de origem foi a fazenda Arraial, onde se

abrigavam os fugitivos das lutas armadas travadas em Pilão Arcado, em fins do século XVIII.

Em conseqüência, o aumento do núcleo existente às margens do São Francisco, no local

onde um grande remanso formava um seguro porto de atracação, foi inevitável. O sítio,

com seus terrenos férteis e vegetação adequada à criação do gado, atraiu novos

moradores, que formaram rapidamente o arraial de Nossa Senhora do Remanso. Com a

transferência da sede da vila de Pilão Arcado para o arraial do Remanso, em 1857, foi criado

o município com o nome de Vila de Nossa Senhora do Remanso do Pilão Arcado. Em 1900,

essa denominação foi simplificada para Remanso. Em 1974, a sede foi transferida para a

localidade de Nova Remanso, especialmente construída pela CHESF, distante 7km da sede

velha, encoberta pelas águas do lago de Sobradinho.

Recursos Turísticos

Mangue Seco; Praia de Amaralina; Praia de Marcos; e Praia do Velho constituem o principal

patrimônio natural do município.

O principal Patrimônio Arquitetônico é a Igreja Nossa Senhora do Rosário.

As tradições culturais incluem várias danças, como as Rodas de São Gonçalo, Levada de

Santo, Samba de Roda.

A produção de artesanato inclui bordado, ponto cruz, caseado, cestaria/trançado,

crochê/tricô, tecelagem, peças em couro e trabalhos com retalhos.

Rodelas (BA)

Nos primórdios da colonização do Brasil, a área onde hoje se situa Rodelas era parte das

rotas migratórias de indígenas nômades, partindo do Piauí e finalizando na região Zorobabel

(município de Rodelas). A colonização branca na região data do século XVI e se iniciou com

a chegada de uma missão de frades capuchinhos ao Rio São Francisco, que se

estabeleceu numa aldeia da tribo Tuxá. Neste período, a área integrava a sesmaria de

Garcia d'Ávila. O município foi constituído por parte dos territórios do distrito de Rodelas e

do distrito de Glória, desmembrados de Glória, por força de Lei Estadual de 30/07/1962. A

sede, anteriormente uma freguesia em louvor a São João Batista, tornou-se distrito do
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então município de Santo Antônio da Glória, em 1922, com a denominação de Rodelas. Foi

elevada à condição de cidade com a lei que criou o município. 

Em 1988, em conseqüência da inundação do reservatório da barragem Luís

Gonzaga/Itaparica, foi escolhido um novo local para a sede, deixando sepultados sob o

lençol d'água parte de sua história, identidade e acervo cultural.

Recursos Turísticos

Praia de Surubabel - praia fluvial sem população residente, situada a 11km a nordeste da

sede do município. Possui um campo de dunas fixas, com vegetação rasteira de caatinga.

A praia recebe as águas do reservatório de Itaparica, formando pequenas baías, com

profundidade média de 1,5 m. Apresenta trecho em cascalho, com morfologia levemente

inclinada. A areia é alva, grossa e com pedras. Sua extensão é de aproximadamente 3,5km.

Permite ancoragem natural para pequenos barcos e é propícia para banho.

Praia da Bombinha - praia fluvial com, aproximadamente, 2,5km de extensão, com uma

morfologia plana e um grande campo aberto para estacionamento. Propícia para banho,

tem profundidade de 2 metros a 20 metros, sem correntezas. Nas proximidades, a

vegetação é de caatinga, com solo argiloso. Oferece boa possibilidade de ancoragem para

pequenas embarcações e potencial para instalação de marina, pier e trapiche. No percurso

até a praia, alguns atrativos podem ser admirados, tais como a aldeia dos índios Tuxá e a

Ilha do Serrote. Existe população residente nas proximidades. 

Ilha do Serrote - localizada dentro do reservatório da barragem de Itaparica, a ilha fica

aproximadamente a 1km da sede do município. Sua morfologia é ondulada, de formação

rochosa e a vegetação é de caatinga. Nas margens da ilha pode-se tomar banho, pois não

existe correnteza e a profundidade é pequena. 

Raso da Catarina - Estação Ecológica

Igreja de São João Batista. - templo construído em 1986, tem arquitetura moderna com

400m2 de área. 

Imagem de São Francisco de Assis - imagem sacra esculpida em madeira no estilo

barroco, por artista desconhecido. Com 70 centímetor de altura, a estátua encontra-se no

pátio externo da Igreja de São João Batista, em redoma de vidro sobre concreto armado. 

Imagem de São João Batista - imagem sacra esculpida em pedra-granito, por artista

desconhecido, com 1 metro de altura. A estátua foi encontrada no leito do Rio São

Francisco, por volta de 1900. Atualmente, encontra-se no pátio externo da Igreja de São

João Batista, em redoma de vidro sobre uma coluna de concreto armado.
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Praça do Toré;

Praça Domingos Almeida; 

Praça da Prefeitura;

Praça José Lourenço;

Praça José Alventino Luna;

Igreja de Nossa Senhora da Boa Esperança; 

Aldeia dos Índios Tuxás.

As tradições culturais incluem apresentações do Toré, Pastoril e Quadrilha. No artesanato

as referências são: bordado, crochê, tecelagem, peças em madeira, cestaria/trançado. Os

destaques da gastronomia são para o acarajé, abará, bode assado, buchada, baião de

dois, munguzá salgado, galinha guisada, peixe frito e peixada.

Santa Brígida (BA)

Conta-se que uma senhora de nome Brígida, casada com um grande proprietário de terras

da região do Itapicuru, faleceu durante uma viagem a Portugal. Desolado, o esposo

resolveu nomear as suas terras, então denominadas Itapicuru de Cima, de Santa Brígida.

Tal fato ocorreu em 1817. Em 1945, a chegada do beato Pedro Batista da Silva provocou o

crescimento do povoado, atraindo inúmeras famílias, inclusive de outros estados. O

município foi criado com o território do distrito de Santa Brígida, desmembrado de

Jeremoabo, por força da Lei Estadual de 27/07/1962. A sede, que teve origem como

distrito em 1953,  tornou-se cidade com a lei que criou o município.

Recursos Turísticos

Os principais são:

Açude Municipal de Santa Brígida - o açude não tem aproveitamento turístico. De

proporções razoáveis, oferece um visual diferente em meio às terras secas da região. Não

é propício para balneário, contudo é usado para pesca e lavagem de roupa. A vegetação

em seu entorno é de caatinga. 

Parque Municipal da Serra do Galeão - segundo os moradores da localidade, o nome deve-

se à existência de grande quantidade de gaviões na região, mas, no momento do registro

do nome da serra, foi anotado Serra do Galeão. No local é realizada uma Via Sacra, de 14

estações, até chegar à Gruta do Mané-Véio. Do topo da Serra avista-se a cidade de Santa

Brígida. A vegetação é típica de caatinga arbórea, sem palmeiras. 

Trilha da Via Sacra - localizada na Serra do Galeão, a trilha passa pelas 14 estações, onde se

celebra a Via Sacra. Durante o percurso, podem ser observadas formações rochosas que,

devido à erosão eólica, formam várias figuras como barco, jaca, ré, coroa, sapo, dentre outras.

Na última estação avista-se a cidade de Santa Brígida e a Gruta do Mané-Véio. 
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Gruta do Mané-Véio - a gruta tem valor histórico e religioso e está localizada na Serra do

Galeão. Mané-Véio foi um pistoleiro famoso que fez da gruta o seu esconderijo.

Atualmente, é utilizada para celebrações religiosas, pois está próxima à 14ª estação da Via

Sacra. A área interna possui 150 metros de extensão, com largura de aproximadamente 5

metros e altura de 30 metros. Existem no local uma cruz de madeira e uma imagem de

Nossa Senhora de Lourdes. 

Casa do Beato Pedro Batista - construída no início do século XX, atualmente abriga um

museu. Tem valores histórico e religioso por ter sido a residência de Pedro Batista, uma das

personalidades mais importantes do Sertão Baiano. É ponto de romaria e devoção. Na

parte externa da casa, existe um busto em gesso de Pedro Batista e, dentro da casa, sala

e quartos com fotos de vários santos, além de vestuários e pertences do beato Pedro

Batista e a imagem de Padre Cícero. 

Estações da Via Sacra - compõem-se de um conjunto de 15 capelas, construídas sobre

rochas, no início do século, e representa as 14 estações da Paixão de Cristo. Local de

penitência, foi erguido em homenagem à chegada do beato Pedro Batista à comunidade.

No Domingo de Ramos os devotos fazem uma Via Sacra pelas estações.

Somam-se à composição desse patrimônio as: Capela de São Gonçalo, Igreja de São

José, Igreja de São Pedro, Igreja Matriz de Santa Brígida, Casa de Farinha, Praça Coronel

João Sá, Praça Pedro Batista, Praça da Matriz, Praça São Jorge, Praça Prefeito Raimundo

Santana Gomes.

As principais tradições culturais são constituídas por: Bandas de Pífano, Bacamarteiros,

Dança de São Gonçalo, Dança de Côco, Guerreiros de São Jorge, Bendito, Caboclo ou

Quilombo, Cantigas de Louvor e Pastoril. 

No artesanato são relevantes a produção de artigos de couro, a tecelagem e o bordado.

Os principais pratos da gastronomia são buchada, acarajé, abará, peixe frito, peixada,

bode assado e guisado, galinha guisada, doce de araçá, doce de banana, doce de caju,

doce de umbu.

Sobradinho (BA)

A povoação está ligada aos índios da tribo Tamoquim e teve seu começo na localidade

chamada Serrote da Aldeia. Com a chegada dos portugueses, no final do século XVI, surgiu

a Fazenda Tatuí, que em tupi-guarani significa flecha de fogo. Em 1973, o Ministério das

Minas e Energia iniciou, no então distrito de Sobradinho, pertencente ao município de

Juazeiro, a 46km da sua sede, a construção da Barragem de Sobradinho, visando

regularizar e garantir uma vazão mínima do Rio São Francisco, para aproveitamento

otimizado das turbinas das usinas de Paulo Afonso e Moxotó. Com a construção da
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barragem, foi formado o maior lago artificial do mundo (4,2 mil km em espelho d'água), ideal

para banho, pesca e prática de esportes aquáticos diversos. A barragem alterou

profundamente o Baixo Médio São Francisco, particularmente as áreas desocupadas para

a criação do lago. Além das modificações geográficas, ocorreram transformações de

grande impacto socioeconômico-cultural, inclusive a emancipação do distrito de

Sobradinho, desmembrado de Juazeiro, em 1989.

Recursos Turísticos

São considerados os mais relevantes:

Pinturas Rupestres da Tribo Tamoquins - distante 27 quilômetros de Sobradinho, em São

Gonçalo da Serra, num lugar de fácil acesso, existem pinturas rupestres deixadas pela tribo

Tamoquins. Os habitantes do lugar ainda guardam histórias e rituais típicos da época destes

primeiros moradores, tentando manter sólida a tradição do lugar. Enquanto os

descendentes dos Tamoquins dançam o “Toré”, os descendentes dos portugueses fazem

a dança de São Gonçalo, como forma de reviver os costumes d'além mar, passando para

as novas gerações toda a história de seus antepassados. Mais adiante, existe uma região
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chamada Corrente, considerada pelos nativos um lugar sagrado e com muitos mistérios,

somente do conhecimento dos mais velhos pajés. Os moradores falam de um tesouro

escondido pelos caciques Tamoquins e há quem garanta que este tesouro ainda

permanece no local.

Sítio Bom Sucesso e Porto Juacema - o local oferece trilhas em meio à mata nativa e uma fonte

permanente de água cristalina - Olho d´Água do Bom Sucesso. O Porto Juacema é rodeado

por águas calmas, ideais para a prática de esportes náuticos. Dispõe de uma boa estrutura

para visitantes, com áreas de lazer, quadras esportivas e serviços de bar e restaurante.

Ilha da Fantasia - situada no meio do Lago do Sobradinho, possui enormes dunas e

abrangente vista panorâmica.

Não há patrimônio arquitetônico relevante. As tradições culturais incluem o Toré e a dança

de São Gonçalo. O artesanato e a gastronomia são similares aos da região.

REGIÃO TURÍSTICA DO AGRESTE

A região turística do Agreste, é composta de 17 municípios, dos quais apenas dois estão

localizados no Submédio São Francisco: Arcoverde e Buíque.

Essa região possui duas marcantes características: a religiosidade e a preservação

ambiental.

O Vale do Catimbau é um misto de sítio arqueológico e parque de ecoturismo com muitos

quilômetros quadrados de chapadões, vales, encostas, caatinga e matas, com grande

biodiversidade. É o segundo maior parque arqueológico do Brasil e o terceiro sítio arqueológico

indígena do país. Com extensos paredões de granito, o Vale do Catimbau abriga várias

cavernas, canyons e sítios arqueológicos com inscrições rupestres. É um importante

patrimônio cultural e natural esculpido pela natureza há mais de 150 milhões de anos. 

Destaca-se também a região do Agreste pelo artesanato em renda, o folclore e o clima

ameno integrando o Circuito do frio. 

Arcoverde (PE)

Antiga povoação e sede do Distrito de Olho d'Água, situada no então município de Cimbres,

Arcoverde passou por outras denominações como Olho D'Água dos Bredos e Rio Branco,

quando pertencia ao município de Pesqueira. Em 1812, já há referências sobre a povoação

Olho d'Água, onde existia a fazenda Santa Rita, com uma pequena igreja sob a invocação de

Nossa Senhora do Livramento. Em 1º.   de julho de 1909, o povoado Olho d'Água dos Bredos,
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mediante a Lei Estadual nº. 991, foi tornada vila,

passando em 12/11/1912 a figurar como distrito do

município de Pesqueira, segundo Lei Municipal.

Em homenagem ao Barão do Rio Branco, após

seu falecimento, passou a chamar-se Rio Branco.

Tornou-se município autônomo, pela Lei Estadual

nº. 1928, em 11/09/1928, com terras

desmembradas de Pesqueira e Buíque. A

mudança do nome Rio Branco foi realizada como

uma homenagem ao Cardeal Arcoverde, em

31/12/1943, por força do  Decreto-Lei nº. 952. 

Recursos Turísticos

Constituem seus principais atrativos naturais: Morro da Santa Cruz, Fazenda Araras (que

possui pinturas rupestres indígenas em pedras) e Alto do Cruzeiro (pólo de concentração

cultural do Samba de Côco, Raízes de Arcoverde e vista panorâmica da cidade).

No Patrimônio Arquitetônico os destaques são:

Cinema Rio Branco - o mais antigo em funcionamento no Brasil. 

Casa do Cardeal - localizada no Sítio Fundão, guarda a memória do primeiro Cardeal da

América Latina.

Museu do Índio do Nordeste - 2º museu do país com acervo de sete tribos indígenas de

Pernambuco.

As tradições culturais incluem poesia de Cordel, Dança do Côco, Quadrilha e o Carnaval dos

Bois - com desfile de blocos, troças, baile municipal na Praça da Bandeira e folia nos bairros e

o Festival do Calangotango, que inclui shows artísticos, artesanato, arte e cultura popular, na

Praça Virgínia Guerra. No artesanato, a produção principal é de bordado, Renascença e peças

de barro. Na gastronomia os pratos são similares aos tradicionais da região.

Buique (PE)

O município de Buíque começou a ser povoado em 1752, quando ficou conhecido como

Campos de Buíque. O nome do local tem origem na linguagem Tupi e significa Lugar de

Cobras. Os naturais de Buíque têm outra versão para a origem do nome - os índios que

habitavam essa região utilizavam uma trombeta cujo som se assemelhava ao nome da

cidade. Buíque tornou-se vila em 1854, com a denominação de Vila Nova do Buíque,

desmembrado de Garanhuns. Em 19 de dezembro de 1874, Buíque foi invadida pelos

revoltosos denominados Quebra-Quilos, e só transformou-se em município em 1899. 
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Recursos Turísticos

A cidade é ponto de preservação da cultura indígena e dona de diversas áreas de

conservação arqueológica. Esculpido pela natureza há mais de 150 milhões de anos, o Vale

do Catimbau é seu principal ponto turístico. Foi criado recentemente o Parque Nacional do

Catimbau, formado por um conjunto de serras, vales e rochas, abrangendo uma extensão

de 62.554,00 (ha). Entre os sítios arqueológicos mais importantes da área está o Alcobaça,

localizado a apenas 20 quilômetros de Buíque. Lá se encontram grafismos feitos por

diversos grupos étnicos que viveram na região em diferentes épocas e utilizaram várias

técnicas de pinturas. Para quem gosta de caminhadas, as trilhas e escaladas de Buíque

reservam um visual mais que recompensador.

O artesanato local apresenta como principais referências: bordado, renda, cerâmica,

cestaria/trançado e tapecaria.

REGIÃO TURÍSTICA SERTÃO DO SÃO FRANCISCO

A região turística do Sertão do São Francisco constitui-se em pólo produtor de frutas do

Estado, cultivadas com água irrigada do Rio São Francisco e destinadas à exportação.

Composto pelos municípios de Lagoa Grande,Orocó, Petrolina e Santa Maria da Boa Vista,

integra, com o Estado da Bahia, o Pólo Lagos do São Francisco, vem se destacando como

destino obrigatório para o turismo de negócios e eventos, agroenoturismo e cultural . 

Lagoa Grande (PE)

Desmembrado do território de Santa Maria da Boa Vista, o município de Lagoa Grande foi

criado em 16 de junho de 1997, com base na Lei Estadual Complementar nº. 15, de 1990,

que permite a um município ou vila solicitar emancipação, desde que atenda a alguns

requisitos, tais como: ter população superior a 10 mil habitantes e que o total de eleitores

seja maior que 30% desta população. 

Recursos Turísticos

Lagoa Grande une paisagens características do sertão dominadas pela caatinga. Dentre os

locais interessantes para visitação estão a Vitivinícola Santa Maria (Minhoto), com o plantio de

uva e a produção de vinagre e vinho tinto; e as fazendas Agroisa, com a produção de aspargos.

As fazendas de Lagoa Grande também estão abertas à visitação pública para que os visitantes

conheçam o processo de elaboração vinícola, desde o plantio da uva até o acondicionamento

do vinho. É possível aproveitar, ainda, os passeios nas ilhas, praias fluviais e corredeiras do Rio

São Francisco. Os banhos, igualmente, fazem parte do atrativo turístico do município. 

O folclore é repleto de manifestações culturais, como a Banda de Pífano e a Dança do

Congo - tradicionalmente composta por negros que, durante a cerimônia, contam a
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história dos escravos em suas loas -, a Festa de Nossa

Senhora do Rosário, em outubro, a de Nossa Senhora dos

Remédios, em setembro, e a Festa da Uva e do Vinho -

ocasiões para o turista conferir a Dança do Congo.

Na Feira da Uva e do Vinho, realizada anualmente, há a

possibilidade de assistir a shows com artistas locais, visitar

feiras de artesanato regional e participar de festival folclórico

com Bandas de Pífano, Quadrilhas, Pastoris e Reisados.

O artesanato em couro se destaca com uma enorme variedade de artigos, a exemplo de

malas, bolsas, tapetes, cintos, sandálias, entre outros.

A gastronomia local tem, como especialidade, o prato "rubacão com queijo coalho",

conhecido também por baião-de-dois, feito à base de feijão de corda, arroz, carne de sol

ou charque desfiada e queijo coalho. 

Orocó (PE)

O distrito de Orocó integrava o município de Cabrobó. Recebeu sua autonomia

administrativa e política pela Lei estadual nº. 4.976, de 20 de dezembro de 1963, elevando

sua sede à categoria de cidade. Anualmente, no dia 24 de março Orocó comemora a sua

emancipação política.

Recursos Turísticos

O município oferece atrativos ecológicos como passeios de barco pelo Rio São Francisco

e visitas à Serra do Orocó. 

No que diz respeito ao patrimônio arquitetônico, destacam-se a Igreja de São Félix e a Igreja

do Bom Jesus.

Durante o Carnaval e a Semana Santa, o município oferece aos visitantes e turistas

apresentações de grupos folclóricos, dos quais o qual o grande destaque são os Caretas.

Em 20 de janeiro, Orocó comemora o dia de São Sebastião, padroeiro da cidade. Neste

dia, as ruas do município são tomadas por inúmeras barraquinhas que oferecem

artesanato e comidas típicas da região.

Petrolina (PE)

Em 1840, o local onde hoje se situa Petrolina chamava-se "Passagem de Juazeiro". Era,

nessa época, um local não habitado, num simples ponto de travessia do Rio São Francisco,

utilizado por viajantes, procedentes do Ceará, Piauí e Pernambuco, com destino à Bahia e

Sul do país. Esta passagem era, portanto, ponto de convergência de diversos caminhos
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regionais. Por esse motivo, iniciaram-se alguns assentamentos de apoio aos viajantes. Em

decorrência desse fato, começou a fortalecer-se um pequeno núcleo que, em 1862, foi

constituído em freguesia e em seguida em vila pela mesma Lei nº. 530, de 07 de junho de

1862, com o nome de Petrolina, em homenagem ao Imperador D. Pedro II - que ocupava,

então, o Trono do Brasil - e à sua esposa Dona Leolpodina. Petrolina chegou a ser suprimida

por Lei Provincial, mas restaurada pela Lei nº. 921, de 18 de maio de 1870. Transformou-se

em município autônomo em 25 de abril de 1893. A Lei nº. 130, de 3 de julho de 1895, elevou

Petrolina à categoria de cidade, instalada em 25 de setembro do mesmo ano. 

Recursos Turísticos

Em pleno sertão pernambucano está Petrolina, banhada pelo Rio São Francisco, que faz

divisa com Juazeiro da Bahia. A cidade tem uma orla urbana bem estruturada. No meio do

Velho Chico, ilhas enfeitam a paisagem. A Ilha do Rodeadouro, por exemplo, tem areias

finas e douradas, diversas barracas, com som ao vivo nos finais de semana, e o tradicional

peixe ribeirinho, o surubim, feito na brasa. O local é o ponto de encontro de petrolinenses

e juazeirenses. Os passeios fluviais - barcas que realizam uma rota turística que vai desde

o Cais, na Orla de Petrolina, passando pelas Ilhas do Massangano, Maroto, Pantanal,

Rodeador, até a Ilha da Amélia - duram cinco horas (ida e volta) e proporcionam aos

passageiros, além de música, lindas paisagens e paradas para mergulho. 

A Catedral do Sagrado Coração de Jesus, construída em 1929 em estilo neogótico, tem

em uma de suas torres o relógio doado por Padre Cícero. O Museu do Sertão possui um

rico acervo de mais de três mil peças, que contam a história da cultura indígena, do

artesanato, da religião e da política da região, além de destacar, especialmente, os

pertences particulares de Lampião. 

A tradição no artesanato fica por conta da fabricação de carrancas. A maior representante

desse artesanato é Ana das Carrancas, com um acervo diversificado de peças em barro e

madeira. Em 2000, a artesã foi homenageada com o Museu Ana das Carrancas, que

atualmente é um dos principais pontos de visitação turística. 

Em Petrolina, está localizado o maior complexo gastronômico ao ar livre da América Latina,

quando o assunto é carne de bode. No Bodódromo, como é conhecido o espaço, os

turistas podem apreciar o principal prato típico da região: bode assado. Com mais de dez

restaurantes, o local, situado na Avenida São Francisco, ainda dispõe de área para shows

musicais, quiosques e lanchonetes. 

Santa Maria da Boa Vista (PE)

Santa Maria da Boa Vista era anteriormente conhecida pelo nome de "Povoação da Igreja

Nova". Foi uma fazenda de gado que, depois da fundação de uma capela, se transformou

em um núcleo populoso. Anualmente, no dia 7 de junho, Santa Maria da Boa Vista

comemora a sua emancipação política.
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Recursos Turísticos

Localizado às margens do Rio São Francisco, o município tem toda a beleza natural da região.

Os principais atrativos são os mirantes, como o do Vale, do Cruzeiro e do Carmelo, ponto de

romarias. O Velho Chico, com suas corredeiras, é palco de diferentes paisagens e encantos,

como os passeios de barco e o maravilhoso pôr-do-sol refletido em suas águas. 

No centro urbano, a cidade salienta-se pelas interessantes construções, como a Igreja da

padroeira Nossa Senhora da Conceição, do século XIX, e os casarios do século XVIII. 

Santa Maria da Boa Vista possui manifestações culturais como o Maculelê (dança de

origem africana), as Bandas de Pífano, o Reisado e o Xaxado. 

Os demais atrativos concentram-se nas festas populares e religiosas realizadas todo ano,

como a do aniversário de Santa Maria da Boa Vista, a Festa das Águas, Festa de Nossa

Senhora da Conceição (padroeira da cidade) e a Festa da Cariuva, em comemoração à

safra de uva do município.

O artesanato expressa-se pelo trabalhos em pedra-sabão, ferro, barro e madeira (talhas

e esculturas).

Na gastronomia dominam os pratos à base de peixe, o cari, conhecido como "a lagosta do

São Francisco".

A região turística Sertão do Pajeú é composta pelos municípios de Afogados da Ingazeira,

Santa Cruz da Baixa Verde, São José do Belmonte, São José do Egito, Serra Talhada e Triunfo.

Conhecida como Rota do Cangaço e Lampião, até hoje revive as proezas do lendário Virgulino,

nascido em Serra Talhada. Cidade de traço cultural marcante é o berço do Xaxado.

Também é conhecida pelo ecoturismo catingueiro, com caminhadas que refazem, por

exemplo, as trilhas percorridas por Lampião. Os roteiros incluem, também, visitas a

fazendas, açudes e engenhos da região. São José do Egito e Afogados do Ingazeira são

berço dos mais representativos poetas populares do sertão. Triunfo guarda o Museu do

Cangaço e Santa Cruz da Baixa Verde os antigos engenhos de rapadura.

PÓLO SERTÃO DO PAJEÚ

A região turística Sertão do Pajeú e composta pelos municípios de Afogados da Ingazeira,

Santa Cruz da Baixa Verde, São José do Belmonte, São José do Egito, Serra Talhada e Triunfo. 

Conhecida como Rota do Cangaço e Lampião, até hoje revive as proezas do lendário

Virgulino, nascido em Serra Talhada. Cidade de traço cultural marcante é o berço do
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Xaxado. Também é conhecida pelo

ecoturismo catingueiro, com

caminhadas que refazem, por

exemplo, as trilhas percorridas por

Lampião. Os roteiros incluem,

também, visitas a fazendas, açudes

e engenhos da região. São José do

Egito e Afogados da Ingazeira são

berços dos mais representativos

poetas populares do sertão. Triunfo

possui o Museu do Cangaço, em

Santa Cruz da Baixa Verde os

antigos engenhos de rapadura.

Santa Cruz da Baixa Verde (PE)

O município de Santa Cruz da Baixa Verde foi criado em 1º. de outubro de 1991, pela Lei

Estadual nº. 10.620, quando foi desmembrado do município de Triunfo.

Recursos Turísticos

A beleza das serras de Santa Cruz da Baixa Verde chama a atenção dos visitantes. A mais

conhecida é a Serra da Panela, com vegetação rasteira e trechos de caatinga e de fruteiras. 

Outros atrativos são os mirantes, de onde é possível contemplar um belíssimo pôr-do-sol. 

O município é considerado a Capital da Rapadura. As principais atrações turísticas da

cidade são os engenhos. Todos os anos é realizada no município a Feira da Rapadura,

onde há exposições dos produtos derivados da cana-de-açúcar. Durante a última feira foi

exposta a maior rapadura do mundo, com 2,5 kg. 

Os Bacamarteiros são a principal atração folclórica do município. No artesanato, os

destaques ficam por conta da confecção de objetos de barro, bordados, esculturas em

mel batido, trabalhos com cordas e palhas. 

São José do Belmonte (PE)

São José do Belmonte integrava o território de Vila Bela (hoje Serra Talhada), tendo sido

criado em 1873, mediante a Lei Provincial nº. 1.085, de 24 de abril. Após ser convertida à

categoria de vila, foi desmembrada do município de Vila Bela. Antes de se chamar São José

do Belmonte, recebeu a denominação de Maniçoba, árvore abundante na região, por

causa de uma fazenda do mesmo nome instalada no local. Uma epidemia de cólera, que

tomou conta da cidade, fez com que o dono da fazenda prometesse a São José construir

uma capela, caso a propriedade não fosse atingida pelo surto. Passado o susto, o

fazendeiro cumpriu a promessa. Frei Casimiro Mitello, então em missão local, mudou a
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denominação de Maniçoba para Belmonte, tendo em vista a topografia da povoação,

situada em uma elevação. A Lei Estadual nº. 52 transformou o local em vila e também o

constituiu em município autônomo. Anualmente, no dia 26 de junho, São José do Belmonte

comemora a sua emancipação política.

Recursos Turísticos

São José do Belmonte saiu do anonimato quando a comunidade resolveu encenar a Pedra

do Reino, de Ariano Suassuna, com a Cavalgada à Pedra do Reino. Todos os anos a

encenação se repete, com a presença do autor da peça que encena o personagem de

Imperador. A Cavalgada, que percorre 30 quilômetros, reúne milhares de visitantes no

município e já virou tradição no local. "Quando escrevi 'A Pedra do Reino' me baseei em

fatos reais. Então, a arte imitava a vida. Agora, a vida aqui em São José do Belmonte imita

a arte.“  “A comunidade daqui encena um dos trechos do meu romance", conta o escritor

Ariano Suassuna. Além da Cavalgada, São José do Belmonte também tem a festa de São

José, padroeiro da cidade, a Festa do Caju e o Circuito Vaqueiro de Ouro.

Serra Talhada (PE)

O povoamento de Serra Talhada teve início com vaqueiros e, mais tarde, intensificado com

a chegada de colonos de origem portuguesa, que se mesclaram com indígenas. O

município de Serra Talhada, inicialmente chamado Vila Bela, era uma fazenda de criação de

gado pertencente ao português Agostinho Nunes de Magalhães. O nome teve origem na

denominação da propriedade, chamada Pedra Talhada. A explicação deve-se ao fato de

que perto do local havia uma montanha cortada a prumo. Na região, Magalhães ergueu,

com o auxílio do povo, uma igreja sob a invocação de Nossa Senhora da Penha. A partir

daí, a cidade começou a estruturar-se, ajudada pela posição estratégica, no cruzamento

das estradas de acesso à Paraíba e ao Ceará. O município foi criado pela primeira Lei

Provincial nº. 280, de 6 de maio de 1851. 

Recursos Turísticos

Serra Talhada é a terra do famoso Virgulino Ferreira, o Lampião. É no município que estão

guardados vários pertences do rei do cangaço: as armas que usava, roupas de couro, restos

da casa em que viveu com Maria Bonita, e outras peças que estão expostas no museu. 

Até o Xaxado, dança preferida do bando de Lampião, é homenageado na cidade, com a

Praça do Xaxódromo. O cangaceiro tem sempre um mês inteiro dedicado a ele por meio

do Tributo ao Rei do Cangaço, quando os turistas são convidados a participar de

caminhadas pelas trilhas por onde Lampião passou. Quem estiver disposto a fazer o

caminho do cangaceiro, no entanto, deve vestir roupas leves, pois o clima em Serra

Talhada é bastante quente, chegando a 37ºC.
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Triunfo (PE)

O município de Triunfo foi fundado pela Lei Provincial nº. 930, de 2 de junho de 1870, sob a

denominação de Baixa Verde, vinculado à comarca de Vila Bela. Em 13 de junho de 1884,

Baixa Verde foi elevada à categoria de cidade. O nome Triunfo originou-se de uma luta

entre a família dos Campos Velhos, da cidade de Flores, e os habitantes da povoação de

Baixa Verde. Estes queriam o progresso da cidade e criaram uma feira. Com isso, os

Campos Velhos não ficaram satisfeitos, tentando acabar com ela diversas vezes. Os

habitantes de Baixa Verde lutaram pela sua independência e a conseguiram. Dessa vitória

surgiu o nome Triunfo. 

Recursos Turísticos

Em meio ao sertão pernambucano está Triunfo, considerado o oásis da região. Com um

açude no centro e localizada entre serras, a cidade tem um clima agradável, com

temperatura máxima de 28ºC no verão, chegando a registrar no inverno 5ºC, à noite.

O roteiro ecológico de Triunfo é um dos mais ricos do Estado. Com um carro apropriado,

chega-se a lugares inesquecíveis, como serras e cachoeiras. Um dos pontos mais altos de

Pernambuco é o Pico do Papagaio, um mirante natural que permite a visão das cidades de

Afogados da Ingazeira e Flores. Belas paisagens também podem ser admiradas do Mirante

Belverde e do Cruzeiro do Alto da Boa Vista. 

O município oferece, ainda, boas opções de banho na Cachoeira do Grito, que possui cinco

quedas. Já a Cachoeira do Brocotó, com quedas fortes, não é indicada para banhos, mas

possui bicas perfeitas e de acessos fáceis. 

O Cine Teatro Guarany é o cartão postal da cidade e fica logo na entrada de Triunfo.

Construído em 1919, o prédio passou anos desativado, tendo sido agora totalmente

restaurado pelo governo estadual. Conta com novos camarins, galeria de acesso aos

banheiros públicos e a sala de projeção completamente reformada. Tratamento acústico e

um moderno sistema de iluminação cênica também foram implantados. 

O Museu do Cangaço, fundado em 1975, dono de um rico acervo com mais de 500 peças

doadas por pessoas que fizeram parte da história de Lampião, reúne, também, objetos que

compunham antigos engenhos de Triunfo. 

Triunfo não poderia estar fora do Circuito do Frio. Nessa época, a cidade realiza sua

tradicional Festa do Estudante, quando recebe milhares de turistas atraídos, também, pela

hospitalidade da população e a estrutura de pousadas e hospedarias existente. Além disso,

os visitantes aproveitam a estada para saborear as rapaduras produzidas nos engenhos. 

Outro destaque da cidade é o Carnaval, quando a população sai às ruas vestida com os
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trajes típicos dos tradicionais Caretas, estalando seus chicotes no ar. Durante a folia,

acontece um concurso para eleger o Careta mais bem caracterizado.

A produção de artesanato inclui cestaria e trançado, madeira e objetos feitos com papel. A

culinária local apresenta, entre os principais pratos: bode, carne de sol, galinha de cabidela,

alfenim de rapadura, rapadura, licor de rosas e angu salgado.\

PÓLO CHAPADA DO ARARIPE

A Área de Proteção Ambiental Chapada do Araripe, que inclui a Floresta Nacional do Araripe

(FLONA), criada em agosto de 1997, está localizada entre os Estados do Ceará, Piauí e

Pernambuco. A área é de grande

importância ambiental e de interesse

turístico pela diversidade da fauna e flora,

pelos sítios cênicos, arqueológicos e

paleontológicos, pela paisagem privilegiada

exibida nas formas do relevo, pelas fontes

de água mineral, pela vegetação e por um

clima serrano relativamente ameno. Em

2001, pesquisadores do Museu Nacional da

Universidade Federal do Rio de Janeiro

(UFRJ) encontraram na região o fóssil do

Santanaraptor Placidus, dinossauro bípede,

ágil e veloz, que viveu no período Cretáceo.

Sua agilidade está relacionada aos ossos

relativamente ocos do seu esqueleto. Era

carnívoro e se alimentava de pequenas presas, provavelmente sapos primitivos, mamíferos

e carcaças de dinossauros mortos. Milhões de anos depois, o grupo a que ele pertenceu

evoluiu e gerou espécies como o Tyrannosaurus Rex.  A região está se constituindo como

destino de turismo ecológico, científico e cultural, além de compor-se, pela proximidade e

condições ambientais e culturais, com o vale do Cariri (do lado cearense, com os

municípios de Barbalha, Crato e Juazeiro do Norte), que já possui estratégias bem

desenvolvidas voltadas ao turismo, como o comércio de artesanatos, peregrinações,

festas religiosas e boa rede hoteleira. Tais aspectos contribuem para que atividades

ecoturísticas sejam facilmente incrementadas na economia regional.

Araripina (PE)

O lugar onde hoje está Araripina era distrito de Ouricuri e tinha o nome de São Gonçalo. O

local contava apenas com uma dezena de casas e a capelinha de Nossa Senhora da

Conceição, padroeira da cidade. Com a chegada do primeiro vigário, começou uma nova
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Fóssil de Peixe na Chapada do Araripe (PE)
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era para o vilarejo, surgindo a primeira escola estadual. Em 1928, foi transformado em

município pela Lei Estadual nº. 1.931, de 11 de setembro de 1928. A mudança do nome para

Araripina atribui-se, provavelmente, à proximidade com a Chapada do Araripe. 

Recursos Turísticos

Seus principais atrativos naturais são compostos pela Barragem de Lagoa do Barro e a

Chapada do Araripe.

Em seu patrimônio arquitetônico, os destaques são para:

Museu Municipal - onde são encontradas peças que contam a história da cidade. Objetos

curiosos, como peças de uso pessoal de antigos moradores, podem ser observados no

local, além de fotografias, documentos e armas.

Igreja - Praça da Matriz.

Entre as tradições culturais a mais conhecida é o Circuito Vaqueiro de Ouro, além do

artesanato com foco nos artefatos de couro.

Bodocó (PE)

Bodocó era o segundo distrito do município de Granito. Em 1924, passou a primeiro distrito,

com Granito deixando de ser sede para passar a distrito de Bodocó. Em 1934, com a

extinção do distrito de Leopoldina, o território foi dividido entre Bodocó (então Granito),

Salgueiro e Serrinha (hoje Serrita). Pelo Decreto-Lei Estadual nº. 92, de 31 de março de

1938, o município de Granito passou a denominar-se Bodocó.

Recursos Turísticos

O município de Bodocó tem uma singular beleza natural. O principal atrativo turístico é a

Pedra do Claranã, que preserva em sua área uma vegetação típica do Sertão. 

No folclore, as manifestações que recebem maior evidência são as Quadrilhas Matutas e o

Xaxado. Durante o período junino, as ruas se enfeitam e os grupos folclóricos se apresentam.

Além do tradicional São João, outra festa que movimenta a cidade e atrai diversos turistas é

a Festa de São José, padroeiro da cidade, que acontece de 9 a 19 de março.

Cedro (PE)

Cedro possuía, anteriormente, a denominação de Caririzinho. Passou, posteriormente, a

chamar-se Cariri-Mirim. Com a criação do município de Serrinha (hoje Serrita), o distrito

passou à sua jurisdição administrativa. A Lei de nº. 4.963, datada de 20 de dezembro de

1963, elevou o distrito à categoria de município autônomo, desmembrado de Serrita,

passando a denominar-se Cedro.
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A mesma lei transformou a sede em cidade. Administrativamente, é constituída apenas

pelo distrito sede e pelo povoado de Barro Branco. Anualmente, no dia 20 de dezembro,

Cedro comemora a sua emancipação política.

Recursos Turísticos

O turismo ecológico sobressai-se na região. O Açude Barrinha e o Morro do Cruzeiro - com

sua belíssima vista da cidade - podem ser destacados como atrativos do município. 

No folclore as manifestações estão representadas pelo Forró, Reisado e Capoeira. 

Nas festas realizadas no município, o visitante pode conferir a cultura regional, como o

festival de música Canta Cedro - realizado anualmente em 20 de dezembro -, a Festa do

Milho - já tradicional na região, em junho - a Vaquejada, também no mês de junho - e a festa

religiosa em homenagem a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - em dezembro.

Os trabalhos feitos com barro são a marca da produção artesanal.  Também se destacam

os calçados, roupas em couro e móveis.

Exu (PE)

O nome Exu, segundo a tradição local, vem de uma corruptela do nome da Tribo Ançu,

pertencente à nação dos Cariris. Outra versão diz que o nome Exu foi dado pelos índios da

mesma tribo, por causa da grande quantidade de abelhas de ferrão denominadas "inxu". 

Anualmente, no dia 8 de setembro, Exu comemora a sua emancipação política. O

padroeiro da cidade é o Senhor do Bom Jesus dos Aflitos. A cidade também é conhecida

por ser a terra natal de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião.

Recursos Turísticos

O turismo ecológico, um dos atrativos da região,  tem como atração principal o Santuário

Ecológico do Cantarino, com um cenário de beleza rara, onde os visitantes podem apreciar

árvores centenárias e belíssimas cachoeiras. 

O principal ponto de parada no município é o Parque Asa Branca (na antiga fazenda de Luiz

Gonzaga), onde estão o Museu e o Mausoléu do Gonzagão, podendo-se admirar um

extenso acervo fotográfico, o famoso fole de ouro, peças de vestuário, entre outras coisas. 

Exu também reserva um pouco de história para seus visitantes. Lá está construída a mais

antiga casa grande do Sertão, erguida no século XVIII pelo português Leonel Alencar Rego,

onde nasceram a heroína local, Bárbara Pereira de Alencar - que foi a primeira mulher

republicana do Brasil - e o Barão de Exu. Hoje, a casa funciona como museu. 

Distantes 13km do centro da cidade, estão as ruínas de Exu Velho, onde se encontram os

paredões e arcos da velha igreja.

Nos dias 12 e 13 de dezembro, a cidade comemora a data de aniversário do seu filho
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maior - Luiz Gonzaga. A festa reúne pessoas de todos os lugares do Estado e só

termina ao raiar do sol.

O artesanato apresenta baladeiras, panelas e flores.

Granito (PE)

O município foi criado pela Lei Provincial nº. 608, de 3 de abril de 1864. Em 1924, a sede do

município foi transferida para a vila de Bodocó e, em 1938, por força de Decreto-Lei

Estadual, Granito passou a constituir-se distrito de Bodocó.  Anualmente, no dia 20 de

dezembro, Granito comemora a sua emancipação política.

Recursos Turísticos

O município de Granito localiza-se às margens do Rio Brígida, onde se concentram os

principais atrativos turísticos da cidade. Nas margens do Rio existe um balneário (Centro

Recreativo de Granito) que na época de chuvas faz da pescaria a atração maior dos

habitantes e visitantes. 

No centro da cidade, o ponto de visitação é a Igreja Nossa Senhora do Bom Conselho,

igreja matriz.

As manifestações culturais podem ser vistas nas principais festas do município. São elas: o

Xaxado, a Quadrilha e uma apresentação teatral chamada "Luar do Sertão", que todo ano

faz parte dos festejos de São João. A festa da padroeira - Nossa Senhora do Bom

Conselho - é comemorada de 23 de janeiro a 1º. de fevereiro. A Festa de São Francisco, em

Rancharia, realiza-se de 25 de setembro a 4 de outubro. A comemoração do dia do

município é em 20 de dezembro.

Os principais trabalhos artesanais encontrados no município são feitos em couro e barro.

Ipubi (PE)

O território do município de Ipubi pertencia a Ouricuri. Posteriormente, passou a município

autônomo e sua sede transformada em cidade. Anualmente, no dia 2 de março Ipubi

comemora a sua emancipação política.

Recursos Turísticos

Os balneários Cearense e Mário Leite - localizados no distrito de Serra Branca - recebem

dezenas de pessoas todos os finais de semana. 

Os mais aventureiros podem arriscar um passeio ao pé da Chapada do Araripe, de onde

se pode avistar uma das mais belas paisagens do sertão pernambucano. Outra curiosidade

é conhecer as casas de farinha, localizadas na região. 
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A festa religiosa mais movimentada da cidade é a do Perpétuo Socorro, no mês de agosto.

O Ipubifeste também atrai turistas para o local. A principal atração folclórica do município é

o Reisado.

Mirandiba (PE)

Mirandiba era conhecida como São José dos Campos e integrava o território do município

de São José do Belmonte. Em 1958, foi constituído como município autônomo por força da

Lei Estadual nº. 3.234, de 20 de outubro. Anualmente, no dia 11 de março, Mirandiba

comemora a sua emancipação política.

Recursos Turísticos

Em meio ao sertão pernambucano está Mirandiba que, segundo poetas da região, é uma

cidade pequena de céu grande. As belas paisagens sertanejas atraem visitantes. Um pôr-

do-sol inesquecível pode ser apreciado da Pedra Comprida ou da Mangueira do Brejo. 

É em Mirandiba que vivem partes das raízes do Forró Pé-de-Serra, que anima as festas

pernambucanas e que ganhou o mundo na sanfona de Luiz Gonzaga.

Em Mirandiba, o rei do forró é Dedé de Cazuza, que toda sexta-feira sai pela feira

chamando os amigos para "fazer um som". Segundo ele, muitos atribuem a origem do

termo forró à expressão "for all" (para todos, em inglês), mas, na verdade, a palavra tem

sua origem em forrobodó, palavra usada desde a primeira metade do século XIX para

classificar os bailes freqüentados pela baixa esfera da sociedade. 

As festas juninas são tradição no município e não deixam de ser levadas pelo som da

sanfona, zabumba e triângulo, que soam seus acordes nos barracões de forró montados

na cidade. É o verdadeiro São João de interior, com direito a comidas típicas, fogueiras e

simpatias. A cidade também é sede, todo ano, de uma das etapas do Circuito Vaqueiro

de Ouro, recebendo centenas de adeptos da atividade.

Moreilândia (PE)

O município de Moreilândia teve origem no Sítio dos Moreiras, no território de Serrita. Pela

Lei Estadual nº. 4.965, de 20 de dezembro de 1963, foi constituído em município

autônomo. Em 31 de maio de 1991, conforme a lei orgânica municipal, foi realizado um

plebiscito visando à mudança do nome do município. A Lei Municipal nº. 84/91 homologou

a vontade popular mudando o nome de Sítio dos Moreiras para Moreilândia. Anualmente,

no dia 19 de maio, Moreilândia comemora a sua emancipação política.

Recursos Turísticos

Moreilândia é um município com atrativos turísticos formados pela própria natureza. A

região possui vários açudes, que abastecem a cidade, e diversas nascentes, que convidam

o visitante para um delicioso banho, como as nascentes do Genipapo e a Olho d'Água.

Como ponto turístico, merecem citação a bica Cariri-Mirim e uma curiosa pedra chamada
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Pinga, que jorra água o ano todo e, no inverno, vira uma enorme queda d'água. Na divisa

de Moreilândia com o Crato/CE, o turista poderá apreciar a vista da Chapada do Araripe.

As manifestações culturais da região, como o Xaxado, a Quadrilha e o Reisado, podem ser

apreciadas na Festa da padroeira Santa Terezinha, comemorada de 23 de setembro a 1º.

de outubro. A Festa de Aniversário é realizada em 19 de maio, com demonstrações

culturais e bandas musicais. A Vaquejada é uma festa tradicional que movimenta bastante

a cidade. São rezadas novenas durante todo o mês de maio.

O artesanato apresenta trabalhos feitos com barro (panelas, pratos, jarros, etc.), esculturas

de madeira, bordado, crochê, pintura em tecido e a fabricação de redes.

Ouricuri (PE)

Ouricuri foi elevada à categoria de cidade em maio de 1903. Sua fundação, no entanto, é

datada de 1839, quando o juiz de direito da Comarca da Boa Vista, Alexandre Bernardino

Reis, transferiu-se para o local, fugindo de uma epidemia de febre, chamada na época de

Carneirada. Em 1841, foi erguida uma capela em homenagem a São Sebastião, dando início

ao povoamento. Transformada em município autônomo em 1893, Ouricuri teve como

primeiro prefeito o tenente-coronel Elias Gomes de Souza. O primeiro nome da localidade

foi Aricuri, que no vocabulário indígena significa "duas serras juntas". A festa da

emancipação da cidade acontece no dia 14 de maio. 

Recursos Turísticos

Dentre os principais festejos populares de Ouricuri destacam-se o Carnaval e a festa da

Exalação da Santa Cruz. Esses eventos são animados pelos diversos grupos folclóricos

existentes na cidade, que apresentam aos moradores e turistas a beleza de espetáculos,

como a Dança de São Gonçalo e o Bumba-meu-Boi. Outra atração do município é a sua

Vaquejada, festa ideal para quem quer conhecer um pouco mais da cultura nordestina. 

As panelas de barro e sandálias de corda são a principal produção do artesanato local.

Parnamirim (PE)

A atual cidade de Parnamirim teve sua origem na fazenda de gado de propriedade do

tenente-coronel Martinho da Costa Agra, que construiu em suas terras uma capela

dedicada a Nossa Senhora de Santana. A localidade era conhecida, inicialmente, como

Saco do Martinho e tornou-se distrito, em 25 de maio de 1870, sob a denominação de

Santana do Saco. Posteriormente, foi criada a Freguesia de Leopoldina. O município,

desmembrado de Cabrobó, foi criado em 16 de junho de 1879, e a sede tornou-se cidade

em 1º. de julho de 1909. Em 1943, por força de Decreto-Lei o nome Leopoldina foi mudado

para Parnamirim, tendo como padroeira Nossa Senhora de Santana.
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Salgueiro (PE)

A cidade de Salgueiro tem origem no Sítio Boa Vista, do fazendeiro Capitão Manuel de Sá.

Precisando fazer uma revisão de suas terras, o fazendeiro foi seguido, sem perceber, por

seu filho Raimundo de Sá, que acabou se perdendo do pai. Ao voltar da vistoria, o capitão

percebeu a ausência do filho. Devoto de Santo Antônio, prometeu uma capela no local

onde fosse encontrado o seu filho. Depois de três dias, Raimundo foi achado brincando à

sombra de um salgueiro. Em sinal de gratidão, o fazendeiro ergueu no lugar do salgueiro

histórico a capelinha de Santo Antônio. Logo se multiplicaram as casas em torno do local,

surgindo o povoado que, em 1853, passou a distrito com o nome de Santo Antônio de

Salgueiro. Em 1864, Salgueiro tornou-se município, desmembrando-se de Cabrobó.

Anualmente, no dia 30 de abril Salgueiro comemora a sua emancipação política.

Recursos Turísticos

Salgueiro revela pontos muito interessantes para visitação, como as inscrições rupestres

dos sítios Serra das Letras, Pedra da Mão, Pedra das Abelhas e Sítio Paula. 

No município também podem ser apreciadas construções antigas, como a Igreja de Santo

Antônio (séc. XVIII), o casario da Praça da Matriz (com destaque para o prédio onde

funciona a Câmara dos Vereadores) e o Museu Levino Nunes de Alencar Barros (com

acervo referente à história das pessoas ilustres da localidade). 

O Parque das Crianças - mini-zoológico, biblioteca e um belo cenário com plantas e lago -

é outro interessante atrativo.

Salgueiro exibe uma cultura popular de raízes fortes. É imperdível a grande feira livre, que

engloba outras feiras, como a do Rolo. Outra atração é assistir ao Toré (tradição de origem

indígena) e a Dança de São Gonçalo, ocasião onde os fiéis pagam promessas ao santo. Os

visitantes podem também dançar o Trancelim, em Conceição das Crioulas, assistir ao

Pastoril e ver o Bumba-meu-Boi, entre outras atrações.

No artesanato, Conceição das Crioulas (distrito de Salgueiro) - reduto de remanescentes negros

dos quilombos - se destaca com as peças feitas do caruá (planta nativa do sertão), como bolsas,

tapetes, toalhas e painéis. Há ainda trabalhos feitos da palha do catulé e cerâmicas de barro.

Na Casa da Cultura de Salgueiro são encontrados vários tipos de artesanatos locais em

couro, papel machê, palha, fibra de caroá e barro. 

Santa Cruz (PE)

Santa Cruz foi criada pela Lei Estadual nº. 10.623, de 1º. de outubro de 1991 e,

posteriormente, desmembrada do município de Ouricuri. Após um ano da instalação do

município de Santa Cruz, o poder Constituinte Municipal promulgou a Lei Orgânica do
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Município. Até a data da promulgação, a cidade foi regida pelas disposições da

Constituição da República, da Constituição de Pernambuco, do Decreto-Lei nº. 285, de 15

de maio de 1970, e demais legislações pertinentes.

Recursos Turísticos

Santa Cruz está localizada nas proximidades do Morro da Venerada, onde se encontra o Cruzeiro, o

principal mirante da região. De lá se avista toda a cidade e as vegetações típicas do sertão

pernambucano. O Cruzeiro também é um ponto de romaria devido à Venerada Santa Cruz, como é

chamada a cruz que há no local. Duas vezes por ano, em maio e setembro, os devotos sobem o monte

para pedir e agradecer as graças alcançadas. 

Os principais destaques do Patrimônio Arquitetônico são: a Igreja Matriz, em estilo

neoclássico, e a Pousada Santa Cruz, construída por alemães, preservando a característica

germânica.

As festas ficam por conta das Vaquejadas, Corridas de Cavalos e Missa do Vaqueiro, que

acontecem no mesmo dia. A Corrida de Cavalos é uma tradição do município, onde

participantes de toda a região se reúnem para a disputa. A comemoração do aniversário

da cidade é sempre no dia 2 de outubro, com diversas atrações musicais.

Santa Filomena (PE)

Desmembrado do território de Ouricuri, o município de Santa Filomena foi criado em 29 de

setembro de 1997, com base na Lei Estadual Complementar nº. 15, de 1990. Essa Lei

permitia a um município ou vila solicitar sua emancipação, desde que atendesse a alguns

requisitos, tais como: ter população superior a 10 mil habitantes e total de eleitores maior

que 30% desta população. 

Recursos Turísticos

Santa Filomena reserva aos seus visitantes atrativos históricos, como uma antiga casa de

farinha, ainda no seu estado rudimentar. Além de apreciar o funcionamento da casa, é

possível comer uma tapioca feita na hora, em forno de pedra. A casa está localizada no

povoado de Socorros, à distância de 30km da cidade. 

Existem também diversos engenhos que preservam suas características arquitetônicas do

período colonial. Entre eles, dois merecem destaque por sua beleza: o engenho do Pai Avô

e o engenho de Diquinho. Lá, os visitantes podem encontrar rapaduras com temperos

regionais, como côco e cravo. Outra especialidade é o mel garapa, um caldo de cana

misturado com frutas, como laranja e limão. Tudo feito de forma artesanal. 

Num passeio pelas ruas de Santa Filomena pode-se visitar a Igreja da Matriz de Nossa

Senhora dos Remédios. A 14km da cidade, no povoado de Socorro, existe também uma

igreja construída ainda no período colonial. 
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O folclore é bastante representativo no município e suas principais manifestações ficam por

conta do Forró, da Quadrilha Matuta, do Xote e do São Gonçalo. 

As principais festas são o aniversário da cidade, comemorado no dia 29 de setembro; a festa da

padroeira Nossa Senhora dos Remédios, em 8 de setembro; o São João; e a inusitada Festa do

Cupido, realizada todos os anos no dia dos namorados, na praça matriz da cidade, com o

objetivo de unir casais por meio de brincadeiras, nas quais só podem participar os solteiros.

Serrita (PE)

Serrita, município inicialmente chamado de Serrinha, foi criado em 1892, pela Lei Municipal

nº. 2, de 16 de novembro. Em 1934, o município recebeu parte do território da extinta

cidade de Leopoldina, passando a ser composto pelos distritos de Serrinha, Ipuera,

Cachoeiras, Caririzinho e Terra Nova. Em virtude do Decreto-Lei Estadual nº. 952, de 31 de

dezembro de 1943, o município passou a chamar-se Serrita. Anualmente, no dia 11 de

setembro o município comemora a sua emancipação política. 

Recursos Turísticos

Destaques do patrimônio arquitetônico local: Estátua do Vaqueiro Raimundo Jacó, no Sítio Lajes;

Monumento ao Padre Cícero Romão Batista; e a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição.

Localizada a 532 km do Recife, Serrita ficou conhecida no roteiro turístico do Estado por sediar

a Missa do Vaqueiro, realizada de 25 a 28 de julho. O evento religioso teve sua origem após o

assassinato do vaqueiro Raimundo Jacó, morto traiçoeiramente nas caatingas do Sítio Lajes,

localizado no município. Segundo a lenda, Raimundo Jacó era um vaqueiro capaz de adivinhar

onde bebia e comia cada cabeça de gado sob sua responsabilidade. No dia 9 de julho de 1954,

Raimundo foi encontrado morto com uma pancada na nuca. Ao seu lado, o fiel cachorro que

sempre o acompanhava. O acidente nunca foi esclarecido. Muitos afirmam que graças foram

alcançadas, atribuindo os milagres ao mártir vaqueiro. No ano de 1971, por iniciativa do Padre

João Câncio, apoiado pelo cantor Luiz Gonzaga - primo de Raimundo Jacó - e pelo poeta

Pedro Bandeira, famoso repentista do Cariri, realizou-se a Primeira Missa no local em

homenagem a Raimundo, bem como à figura do Vaqueiro Nordestino. Em 1973, por iniciativa

da Prefeitura do município de Serrita, foi erguida, na cidade, uma estátua de Raimundo Jacó,

esculpida por Jota Mendes, artista de Petrolina/PE. Em 1974, foi construído o Parque Nacional

do Vaqueiro e, em outubro do mesmo ano, criada a Associação dos Vaqueiros do Alto Sertão.

A Missa do Vaqueiro atrai turistas de todas as partes e já é conhecida como um dos maiores

eventos turísticos do Estado. 

Por conta do requinte do seu artesanato, o município tem se destacado no cenário

nacional. O artesanato produzido em Serrita, baseado em artigos de couro, é uma das

principais atividades econômicas do município de 18 mil habitantes. A cidade exporta para

outros estados brasileiros produtos como bolsas, sandálias, chapéus, moringas, gibões e

chaveiros. São Paulo é um dos principais importadores do artesanato de Serrita. A

sofisticação do trabalho está cada dia mais visível, resultado da parceria entre a Associação
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de Artesãos do Sertão Central e a Academia de Design de Eindhoven, da Holanda. Essa

situação abriu caminho para que muitos dos objetos produzidos na região fossem

expostos no Museu de Arte Moderna de São Paulo, no Espaço Cultural BANDEPE, no

Recife, e até mesmo na Holanda. 

Trindade (PE)

Inicialmente chamado de Olho D´Água e depois de Nascente, o distrito de Trindade

pertencia ao município de Ouricuri, transferido mais tarde para São Gonçalo (hoje Araripina).

Com a denominação de Trindade, passou a município autônomo, desmembrado de

Araripina. A Lei Estadual nº. 4.957, de 20 de dezembro de 1963, elevou a sua sede à

categoria de cidade. 

Recursos Turísticos

Durante o mês de fevereiro, Trindade brinda moradores e turistas com um dos melhores

carnavais do sertão pernambucano. Pelas ruas da cidade, a diversão é garantida por

enfeites coloridos e pela apresentação de grupos culturais. 

Em junho, a folia local fica por conta dos festejos juninos. Por todo o mês, Quadrilhas

juninas, grupos de Xaxado e Bacamarteiros se revezam para garantir uma animação

verdadeiramente caipira.

Verdejante (PE)

O município de Verdejante, chamado inicialmente de Bezerros e depois de Riacho Verde,

integrava o território de Salgueiro. Pelo Decreto-Lei Estadual nº. 235, de 9 de dezembro de

1938, o distrito de Riacho Verde adquiriu parte do território do extinto distrito de Lagoa e perdeu

parte do território para o novo distrito de Vasques. Mediante o Decreto-Lei Estadual nº. 952, de

31 de dezembro de 1943, o distrito de Riacho Verde recebeu o nome de Verdejante. Foi criado,

então, o município de Verdejante, cuja instalação aconteceu em 25 de março de 1962.

A sua sede foi elevada à categoria de cidade. Anualmente, no dia 25 de março Verdejante

comemora a sua emancipação política. 

Recursos Turísticos 

Como parte do patrimônio histórico, o município exibe a imagem de Nossa Senhora do

Perpétuo Socorro, padroeira local.

As festas populares, como o Carnaval e o São João, são eventos garantidos no calendário

de Verdejante. Nos meses de fevereiro e junho, o município é animado com a

apresentação de grupos folclóricos.

Verdejante tem no diversificado artesanato seu principal patrimônio cultural. A cidade

produz peças em barro e em crochê, além da tapeçaria. 
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Mapa do SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO
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A região do Médio São Francisco, composta por parte dos Estados de Minas Gerais, Goiás,

Bahia e também do Distrito Federal, corresponde a 51% da área total da Bacia, mas apenas

20% da população nela se localiza.

Esta região está caracterizada pela presença, em sua maior parte, do bioma cerrado, mas

com a presença de caatinga em parte de sua porção baiana e também em algumas

localidades do norte mineiro, na área que corresponde ao semi-árido brasileiro. A região de

cerrado do Médio São Francisco é considerada especialmente importante pelo fato de

conter todas as nascentes e também os principais tributários do Rio São Francisco; por

isso, é considerada uma região de fundamental importância para conservação.

Os principais contribuintes do Rio São Francisco na região do Médio São Francisco têm

suas nascentes nas regiões do cerrado, em Minas Gerais. Na margem esquerda estão os

principais contribuintes, em geral rios perenes; na margem direita, por outro lado, alguns

contribuintes são intermitentes. Destacam-se, na margem esquerda do Médio São

Francisco os seguintes contribuintes: Rio Paracatu, Rio Peruaçu, Rio Urucuia, Rio

Carinhanha, Rio Corrente e Rio Grande. Na margem direita, por sua vez, destacam-se: Rio

Verde Grande, Rio das Rãs, Rio Santo Onofre, Rio Paramirim, Rio Verde e Rio Jacaré.

Em termos sócioeconômicos tem-se o início do desenvolvimento de diversas atividades

econômicas consideradas como “sustentáveis”, como micro-unidades de processamento

de produções locais, como farinha, mamona, frutos do cerrado e outras, além de

produções agroecológicas. Isso vem possibilitando a criação de novas fontes de geração

de receita para as comunidades tradicionais, que até então se encontravam sem grandes

possibilidades econômicas.

Atividades dominadas por grandes produtores, apesar de não trazer apenas aspectos

positivos para a região, são consideradas elementos importantes na região. Esse é o caso

do agronegócio de grande porte, que é o principal empregador de algumas áreas do

Médio São Francisco. Também é o caso da agricultura irrigada, cujo porte e áreas

cultivadas vêm se tornando cada vez maiores, sempre apoiadas no Projeto Jaíba, o maior

da América Latina.

As percepções a respeito dessas temáticas são bastante díspares dentro da região como

um todo, sendo, por exemplo, que um grupo vê a crise econômica das regiões de

agronegócios como um problema na região, enquanto outro vê a possibilidade de

desenvolvimento desenfreado como uma situação problemática. 

A situação econômica da região acaba sendo responsável, em maior ou menor medida,

por alguns problemas sociais considerados bastante sérios. Esse é o caso, por exemplo,

do trabalho escravo e infantil, geralmente associado à produção de carvão, que é
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exacerbado em algumas áreas do Médio São Francisco. A grande desigualdade social, por

sua vez, acaba levando ao surgimento de violência mesmo dentro de pequenas

comunidades e, mais ainda, nas cidades da região.

As gestões públicas municipal e regional são criticadas na região: pela falta de

comprometimento de alguns gestores e pela descontinuidade administrativa local; pela

inexistência de ferramentas de gestão (como planos diretores), de fiscalização e controle

de diversos setores do município e da região; pela ineficiência das políticas públicas

setoriais; e, ainda, pela falta de força política estadual e federal. Entretanto, o ponto mais

crítico da gestão pública na região é a falta de informações, seja ela dentro do próprio

município, entre município ou entre gestores. Julga-se que está havendo um incremento

do volume de informações que chegam até a gestão pública e acredita-se que essa

deficiência na comunicação e na informação acabe gerando uma série de problemas que

poderiam ser evitados com base em uma gestão da informação bastante simples.
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A região considera, por outro lado, que está havendo uma melhoria na articulação entre

poder público e sociedade civil organizada, o que é considerado de extrema importância,

uma vez que entidades deste tipo são fundamentais para fazer e cobrar demandas para

camadas mais desfavorecidas da sociedade. Além disso, a existência de instituições

públicas com atuação regional tem sido vista como um ponto positivo para a gestão

pública na região do Médio São Francisco. 

Relacionados intimamente à gestão pública estão os aspectos de infra-estrutura básica. A

região é unânime ao afirmar que a infra-estrutura básica apenas é satisfatória nas cidades

consideradas como pólos do Médio São Francisco. Na região, os problemas com infra-

estrutura são diversificados: acessibilidade ruim, em função do mau estado de conservação

das rodovias (municipais, estaduais e federais); precariedade dos aeroportos existentes na

região; falta de meios de comunicação eficientes; falta de estrutura de saneamento básico na

maior parte dos municípios; e coleta de lixo irregular e disposição final inadequada. 

Os principais problemas ambientais identificados na região são: o uso indiscriminado de

agrotóxico em áreas de agricultura, levando à poluição da água; as queimadas e os

desmatamentos; a pesca e a caça predatórias, assim como o extrativismo vegetal e

mineral descontrolado; o tráfico de animais silvestres; a retirada irracional de grandes

volumes de água para irrigação; e, ainda, o avanço da fronteira agrícola em áreas de

fundamental importância do cerrado.

O ambiente natural na região é formado por vários biomas, com grande biodiversidade,

beleza cênica e recursos diversificados. Em algumas regiões existe, inclusive, a

possibilidade de formação de mosaicos de unidades de conservação, os quais seriam de

fundamental importância para a conservação da biodiversidade do cerrado e da caatinga.

Existe também uma diversidade de recursos naturais com potencial para uso turístico, como

cavernas, cachoeiras, serras, vales, rios e outros. O patrimônio espeleológico e também o

patrimônio arqueológico da região vêm sendo considerados como dos mais importantes do

Brasil e, já há algum tempo, são alvos de pesquisas nacionais e internacionais. 

Há, na região, importantes parques nacionais, os quais podem tornar-se atrativos-chave

para a região. 

O patrimônio cultural tangível e intangível da região também é bastante significativo. A

diversidade cultural e histórica é muito grande e a profusão de povos tradicionais - sertanejos,

vazanteiros1, chapadeiros, geraizeiros2, barranqueiros e outros - é um elemento de

atratividade a mais. Além disso, deve-se considerar o papel fundamental dos grupos

quilombolas e de populações assentadas no desenvolvimento e consolidação do patrimônio

cultural regional. Todos os povos tradicionais da região caracterizam-se por sua hospitalidade.

1 Vazanteiros: cuja agricultura está associada aos ciclos de enchente, cheia, vazante e seca do rio São Francisco. Povo que vive em suas ilhas e barrancas,
manejando suas "terras crescentes", tirando o sustento da pesca, da agricultura, do extrativismo e da criação de animais.

2 Geraizeiros: populações tradicionais que vivem nos Cerrados do Norte de Minas, nas regiões de Cerrado conhecidas como Gerais, daí o termo Geraizeiro.
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Algumas produções artesanais também se destacam na região, notadamente a produção

de cachaça, em todas as áreas do Médio São Francisco. O artesanato produzido por

algumas pequenas comunidades rurais também é um ponto de grande interesse na

cultural regional, assim como a profusão de eventos religiosos e culturais. 

A atividade turística entra, neste panorama, como uma possibilidade a mais de geração de

renda para as comunidades da região. Isso gera grande interesse de diversas comunidades,

inclusive daquelas formadas por quilombolas ou assentados. Entretanto, existe a visão

distorcida de que a atividade turística se desenvolve sem muito trabalho e gera muita receita

em pouco tempo. O que não é bem assim. Existe grande dificuldade, ainda, em sensibilizar

todos os setores sobre isso e sobre a necessidade de se planejar a atividade.

O turismo no Médio São Francisco ainda é muito incipiente. Os órgãos oficiais municipais de

turismo, apesar de existirem em grande parte dos municípios do Médio São Francisco,

ainda não possuem estruturação suficiente. Faltam muitos investimentos e estudos

visando ao planejamento e estruturação do turismo, assim como uma aplicabilidade real

das políticas públicas já existentes para o setor e dos conselhos municipais e regionais

existentes nas localidades e regiões.

Devem-se considerar também a precariedade dos serviços de apoio ao turismo oferecidos

em toda a região, como meios de hospedagem, estabelecimentos de alimentação e até

mesmo da sinalização. A precariedade do serviço é ainda mais acentuada pela falta de

qualificação dos funcionários do setor. E, como conseqüência dessa falta de organização

e qualificação, pode-se vir a ter a degradação de atrativos turísticos e de outros pontos de

uso dos turistas.

A existência de sites com informações turísticas de alguns municípios da região do Médio

São Francisco, a produção de inventários turísticos e a formação de associações

relacionadas com o desenvolvimento da atividade são pontos positivos no que diz respeito

à forma de desenvolvimento desta atividade. A região já enxerga a possibilidade de

exploração de diversos segmentos do turismo (ecológico, religioso, científico, cultural, de

aventura, rural), fugindo de uma linha de desenvolvimento restrita em termos de atividades.

O potencial da região pode ser percebido, ainda, em função da existência de serviços de

receptivo já estruturado em algumas regiões do Médio São Francisco e, também, pela

existência de cursos superiores de turismo nas suas principais cidades desta região.

Para efetivação da atividade turística na região, faz-se necessário ampliar o conhecimento

da população sobre o que é essa atividade. Este trabalho precisa atingir não apenas

empreendedores e funcionários do setor, mas a comunidade como um todo.
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PÓLO CAMINHOS DO NORTE DE MINAS

O Pólo Caminhos do Norte de Minas é formado pelos municípios de Capitão Enéas, Catuti,

Coração de Jesus, Espinosa, Francisco Sá, Glaucilândia, Grão Mogol, Janaúba, Japonvár,

Juramento, Mato Verde, Monte Azul,

Montes Claros, Montezuma, Nova

Porteirinha, Pai Pedro, Porteirinha, Riacho

dos Machados, Serranópolis de Minas e

Taiobeiras.

De maneira geral, estes municípios têm

como referência a cidade de Montes

Claros, que é considerada o pólo regional

do norte de Minas Gerais, onde se

encontra toda estrutura de comércio,

saúde, educação e serviços públicos.

O processo de ocupação de todo o

território, que é conhecido como parte

norte de Minas Gerais, ocorreu a partir da

expansão da pecuária do Nordeste para o

Sul. A implantação das fazendas e dos

currais foi apenas o primeiro passo para o desenvolvimento de povoados e depois cidades.

De maneira geral, a base econômica dos municípios ainda está na agropecuária; apenas

Montes Claros foge a esta regra. A região ainda abriga um dos pólos de fruticultura mais

promissores do Brasil, principalmente em função do Projeto Jaíba.

O turismo nesta região existe de forma bastante incipiente na atualidade, sendo que cada

município trabalha de forma isolada com o atrativo de que dispõe. Montezuma, por exemplo,

recebe visitantes de várias partes do estado para desfrutarem das águas termais. Jaíba, por

outro lado, possui uma visitação científica do Projeto Jaíba. Outros municípios também

possuem seus elementos atrativos, mas toda atuação ainda se dá de forma muito incipiente.

A região, assim como outras do Médio São Francisco, se caracteriza pelo grande número

de comunidades quilombolas e também assentamentos de reforma agrária, cujas

populações  precisam de crescente inserção nos processos de desenvolvimento

econômico e social da região. Para se ter uma idéia melhor da magnitude dessas

populações, basta dizer que 40% dos assentamentos de reforma agrária do Estado de

Minas Gerais estão nesta região, onde existem experiências de visitação em

assentamentos da própria região, o que facilita o processo. Em termos de comunidades

quilombolas, deve-se ressaltar a existência da Comunidade de Brejo dos Crioulos e
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Comunidade Gurutuba, as duas mais conhecidas da região.

Assim como em outras áreas do Médio São Francisco, essa região se caracteriza pela

diversidade de tradições culturais preservadas e pela incorporação destas à vida das

comunidades até hoje, inclusive na cidade de Montes Claros. 

Tais tradições se mostram nas músicas, festas, danças, artesanato e também na culinária,

elementos estes que, nesta região, possuem grande atratividade.

Em termos de produções culinárias artesanais, deve-se mencionar a produção de queijo e de

cachaça, que são potencialmente atraentes e estão presentes em toda a região. Na seqüência

é apresentado um breve panorama de cada município, para melhor compreensão da região.

Capitão Enéas (MG)

O município de Capitão Enéas nasceu como parte do atual município de Francisco Sá, em

função de expedições em busca de formas de ligação entre Montes Claros e o Rio Gorutuba

e o Estado da Bahia. O município, que em sua época de distrito se chamava Bururama,

passou a chamar-se Capitão Enéas, em homenagem a um benemérito local, em 1962.

Distante 470km de Belo Horizonte, possui, atualmente, cerca de 14 mil habitantes e tem na

agricultura sua atividade principal, com a produção de banana, cana-de-açúcar e milho,

principalmente.

Recursos turísticos

Apesar de desconhecido, o município tem grande potencial turístico, majoritariamente

relacionado aos seus patrimônios espeleológico e arqueológico, que são considerados tão

importantes quanto aquele do Vale do Peruaçu.

Outros atrativos do município são as festas em homenagem a São Sebastião, no mês de

dezembro, e visitas à Lapinha do Santo, Lagoa de São João e Lagoinha. A Barra do Rio

Verde, por sua vez, é considerada um ótimo local para pescarias.

Catuti (MG)

O município de Catuti, situado a 220km de Montes Claros, possui cerca de 5.600

habitantes. Apesar de o povoado que deu origem ao município já ser antigo, o percurso até

a sua sede é feito apenas em estrada de terra. Catuti está localizado em uma área de

transição do clima tropical para o semi-árido.

Surgiu como distrito de Mato Verde, tendo se emancipado apenas em 1995. Localiza-se

próximo à Serra Geral e ao Vale do Rio Gorutuba. O povoado de Catuti surgiu, de fato, com

a chegada da Estrada de Ferro Central do Brasil, em 1946. O início do funcionamento da
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estação de Catuti também significou perspectivas de prosperidade para a então vila, que

passou a ter uma interlocução muito próxima com diversas outras vilas, povoados e

cidades. Do funcionamento da Estrada de Ferro decorreram empregos para os homens,

na construção e manutenção da linha, e também para as mulheres, que passaram a

vender quitandas e doces para os passageiros dos trens. Apesar do transporte de

passageiros ter sido desativado, ainda continua funcionando o transporte de cargas. A

estrada de ferro, inclusive, separa a cidade de Catuti até hoje, causando uma humorada

rivalidade entre os dois lados.

A Estrada de Ferro gerava renda para a população da cidade, e ainda, garantia o

escoamento de sua produção com facilidade. Na década de 1980, aliado a isso, teve início

a expansão do algodão na região, cujo cultivo entrou em decadência no início da década

de 1990. Em 1996, a Estrada de Ferro foi privatizada e, com isso, o município isolou-se dos

grandes centros urbanos.

Apesar do cultivo de algodão ter caído muito, ainda é a principal cultura do município.

Outros alimentos também são cultivados na localidade, mas com enfoque principal na

subsistência, havendo comercialização apenas do excedente.

A bovinocultura de corte e leite também é expressiva no município. O leite produzido é

comercializado junto aos domicílios do município e às pequenas fábricas de produção de

derivados, dentre outras.

Recursos turísticos

A população do município é muito religiosa e, ainda, mantém muito arraigadas suas

tradições. As festas são importantes para a localidade, justamente por transmitirem esses

valores. As festas juninas, por exemplo, são relevantes na cidade, e homenageiam São

João Batista. Na época do padroeiro da cidade - Senhor Bom Jesus - as festividades

também são bastante variadas.

Na localidade ainda há produção caseira de uma série de produtos alimentícios (biscoitos,

pães, doces, etc.) e produtos de artesanato, que podem ser utilizados como comércio

turístico. Em termos de artesanato, destacam-se a cerâmica, os trabalhos em madeira, em

couro e os bordados.

A cidade também é muito conhecida pelas Cavalgadas que realiza na região. A inexistência de

rios perenes nessa área pode ser um elemento, ao mesmo tempo, positivo e negativo para a

atividade turística. Positivo por ser algo atrativo e diferente, dependendo do perfil do turista. E

negativo por não propiciar a realização de atividades que envolvam água durante o ano todo.

A região apresenta grande potencial de desenvolvimento do turismo em função de seu acervo
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histórico-cultural e também pelo patrimônio natural (grutas, cachoeiras, rios, lagos, etc.). 

Coração de Jesus (MG)

O município, hoje conhecido como Coração de Jesus, originou-se, no século XVIII, da

exploração feita por bandeirantes. Em meados do século XIX, o local passou a ter

acelerado desenvolvimento com a exploração da borracha e o uso das pastagens para a

criação de gado. Ainda hoje, entretanto, a povoação do município continua reduzida;

atualmente, a localidade é composta por cerca de 26 mil habitantes.

A economia local é baseada majoritariamente na pecuária. Entretanto, faltam outras

opções de trabalho e, nesse contexto, a extração de madeira e a produção de carvão são

vistas como uma forma de subsistência por parte da população.

Recursos Turísticos

O município, localizado na Serra da Embira Branca, é conhecido pelas grutas que abriga,

destacando-se a Gruta do Espigão, na qual foi encontrado um esqueleto com mais de 10

mil anos, e a Gruta do Sumitumba, onde há um cemitério indígena. Além disso, merecem

destaque, também, as lagoas da região, como a Lagoa Feia. Outros recursos hídricos,

como o Rio Pacui e o Córrego do Barro, também podem ser utilizados para a realização de

atividades de cunho turístico. Deve-se ressaltar a existência da Santa Pedra, uma silhueta

de pedra negra localizada próxima ao Córrego do Sumidouro.

Espinosa (MG)

Atribui-se o surgimento do município às bandeiras realizadas nos séculos XVI e XVII.

Especula-se que o povoamento da área por populações não indígenas tenha se iniciado

por volta de 1690, com a formação do povoado de Lençóis do Rio Verde. Inicialmente, este

povoado foi ligado ao município de Rio Pardo e, posteriormente, de Monte Azul, antes de

tornar-se município, quando então passou a ser denominado de Espinosa, em

homenagem ao principal desbravador da região.

A economia do município é baseada no cultivo de algodão, atividade que é

complementada pela produção de café, arroz e, em âmbito industrial, de laticínios. É um

município de médio porte para os padrões da região, com mais de 30 mil habitantes.

Francisco Sá (MG)

O município de Francisco Sá sempre teve como vocação econômica um misto entre

pecuária e agricultura, com destaque para o cultivo de algodão, no início do século XX. 

Recursos Turísticos

Sua atividade turística ainda é incipiente. Apesar de haver alguma infra-estrutura em

atrativos e serviços de hospedagem e alimentação, estes ainda precisam ser mais bem

direcionados para a recepção de turistas.
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Os principais atrativos do município de Francisco Sá estão relacionados aos recursos

hídricos existentes, principalmente os balneários formados por barragens da região, como

São Domingos, Canabrava, Poços e Ribeirão. Também merecem destaque as Cachoeiras

do Nequinho e do Poço do Galo.

Na localidade predomina o cerrado, mas também são encontrados alguns focos de mata

seca e caatinga. A diversidade de tipos de vegetação do município constitui um elemento

de interesse turístico a ser explorado.

Em termos culturais, destacam-se algumas festas e manifestações populares que

apresentam grande poder de atração na região, como as festas do Divino Espírito Santo,

do Rosário e de São Benedito. A musicalidade da população também é bastante intensa,

com a existência de diversos grupos musicais e corais. Deve ser mencionada a existência

de grupos de Congado, Catopés, Folias de Reis, dentre outros.

Glaucilândia (MG)

O município de Glaucilândia está localizado muito próximo a Montes Claros (25km), o

município polarizador da região. Possui, atualmente, uma população de cerca de 3 mil

habitantes. Sua história municipal é bastante recente, por ter sido desmembrada do

município de Juramento apenas em 1995.

Sua base econômica está voltada, em grande parte, para a produção agrícola. Destaca-se

a produção de feijão, maracujá, banana-prata e milho. A falta de água na região é um

grande problema enfrentado pelos agricultores. A pecuária também constitui parte

importante da economia municipal; sobressaindo-se, nesse setor, a criação de bovinos e

galináceos.

As indústrias caseiras do município, que produzem biscoitos, doces, farinha de mandioca,

polvilho, rapadura, aguardente, dentre outros, são interessantes para uma exploração

turística posterior. Seu artesanato é constituído por trabalhos em madeira, couro, bambu e

argila. Além disso, há trabalhos de crochê, tricô, tecelagem e bordados.

Recursos Turísticos

Em termos de atividade turística, o município recebe hoje apenas pequenos fluxos de

turistas regionais, mas tem interesse em desenvolver os recursos da localidade para

receber outros tipos de visitantes.

Grão Mogol (MG)

O município de Grão Mogol localiza-se a 551km de Belo Horizonte. Tem sua origem no final

do século XVIII, com a notícia de existência de diamantes na Serra do Itacambiruçu.

Entretanto, a ocupação da Serra aconteceu mais em função de sua posição estratégica -
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no caminho do contrabando dos diamantes - do que de suas riquezas.

Recursos Turísticos

Considera-se que esta cidade seja a que possui o conjunto arquitetônico mais

representativo do período colonial da região. O casario está espalhado pela cidade,

principalmente na Avenida Beira Rio e nas Ruas Juca Pereira, Juca Batista e Cristiano Belo.

Incluem-se, ainda, nesse conjunto, a Igreja Matriz de Santo Antônio (construída em pedra),

as capelas do Rosário e Divino Espírito Santo, Estrada do Barão, Estrada da Tropa, Ruínas

da Tropa, Ruínas do Deodato, Ruínas do Ribeiro.

As manifestações culturais do município também merecem ser mencionadas. Em termos

de festas religiosas, destacam-se as festas do Padroeiro Santo Antônio, do Rosário e Divino

Espírito Santo. Grupos de Congado e Reisado são comuns, assim como Folias, Pastorinha,

Cantigas de Roda, Serenatas, Presépios, Quadrilhas.

O município ainda possui algumas unidades de conservação, que poderão ser utilizadas

como atrativos turísticos. O Parque Estadual de Grão Mogol, por exemplo, está inserido na

Serra do Espinhaço, considerada o centro de diversidade das sempre-vivas, espécie de

grande visibilidade na região. 

Além das unidades de conservação, destaca-se, em termos de patrimônio natural, a

existência de cachoeiras, córregos, rios, lapas, serras, canyons e praias fluviais.

A culinária regional fundamenta-se em pratos típicos da comida do norte de Minas Gerais,

englobando pratos como: frango caipira ao molho pardo, paçoca de carne, farofa de andu,

arroz com pequi, feijão tropeiro, carne de sol, vaca atolada, farofa, frango com quiabo,

angu, polenta, mingau de milho verde, dentre outros.

Janaúba (MG)

O município de Janaúba está localizado às margens do Rio Gorutuba, a 550km de Belo

Horizonte. Não há muitas informações sobre o povoado que deu origem a Janaúba.

Originalmente pertencente ao município de Francisco Sá, Janaúba foi transformada em

município apenas em 1948.

Recursos Turísticos

O município de Janaúba foi contemplado com o desenvolvimento de alguns programas de

irrigação pela CODEVASF. Um deles é o Projeto Lagoa Grande e outro é o Projeto

Gorutuba; ambos têm como foco a fruticultura, dirigida para médios e pequenos

produtores. Esses projetos fomentam o desenvolvimento da piscicultura, que

eventualmente pode ser utilizada como atrativo turístico.

Na localidade há algumas construções de relevância para o turismo, como a Capela Bom

           



Ministério do Meio Ambiente

152

Jesus (1939), a antiga estação ferroviária (1940) e a Catedral Sagrado Coração de Jesus.

Entretanto, sua maior riqueza são as manifestações culturais, com realce para as festas

religiosas e o artesanato.

Os recursos naturais do município podem ser agregados para terem utilização turística,

como é o caso do Balneário Lago do Bico da Pedra, do Balneário das Mangueiras e das

cachoeiras, ilhas e praias artificiais. No Balneário Lago do Bico da Pedra há um clube, um

resort, e diversas casas de veraneio.

Além disso, há uma área municipal que é considerada de alta importância biológica, em

função da presença de aves de ocorrência restrita, o que também se constitui em potencial

para a atividade turística.

Japonvár (MG)

Japonvár é um município de 8.800 habitantes, com outras denominações anteriores, como

Barreiro Grande e Cacete Armado. Seu nome atual foi dado por um padre, em 1975, em

razão da confluência das rodovias que ligam Januária, São João da Ponte e Varzelândia.

Recursos Turísticos

O pequi sempre foi abundante na região, constituindo-se no principal elemento da economia

local. Para se ter idéia, 5.500 habitantes de Japonvár são extraticultores de pequi.

Atualmente, essa importância foi incrementada, mediante o auxílio de projetos de diferentes

entidades, como o SEBRAE, no sentido de otimizar as formas de aproveitamento e

comercialização do fruto. Hoje, o município é conhecido como a “capital nacional do pequi”.

O pequi é um produto com grande potencial de exploração turística pelo município, assim

como seus biscoitos tradicionais, que deram origem à Festa Nacional do Biscoito.

Além do pequi, outra importante atividade econômica é a exploração de frutos do cerrado,

como a fava d'anta. 

Japonvár é conhecido, ainda, por seus patrimônios arqueológico e espeleológico, apesar

deste não ser aproveitado como atrativo para visitação turística.

Juramento (MG)

O município de Juramento está localizado a 36km de Montes Claros, tendo sido

emancipado deste mesmo município em 1953. Sua população atualmente é de cerca de 4

mil habitantes. Seu nome está relacionado ao “juramento de fidelidade” feito pelos

bandeirantes, na época de exploração da região. 

Recursos Turísticos

O município ainda não possui atividade turística desenvolvida, mas está relacionado a uma
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região com diversos potenciais turísticos, podendo se desenvolver como destino

complementar. Os rios da região - Verde Grande, Juramento e Saracura - podem ser

utilizados como atrativos turísticos, posteriormente.

Mato Verde (MG)

Mato Verde é um município localizado a 628km de Belo Horizonte, que possui,

aproximadamente, 14 mil habitantes. Surgiu do povoado de Rapadura, que se formou no

século XIX; após diversas mudanças de nome, em 1938 este foi reduzido a Mato Verde e,

em 1953, foi criado o município com este nome.

Sua principal fonte de renda está na agropecuária, apesar de não ser muito desenvolvida.

Os principais cultivos são: algodão, cana-de-açúcar, sorgo, mandioca; bovinos e

galináceos também são criados, em menor escala.

Recursos Turísticos

O principal atrativo do município é a Cachoeira Maria Rosa, localizada na Fazenda Barreiro.

Além disso, a grande hospitalidade do povo e as festas locais são consideradas elementos

de importância.

Monte Azul (MG)

Inicialmente, o município foi denominado Tremedal e fazia parte da Capitania da Bahia.

Como distrito do município de Formiga, foi distrito de outros diversos municípios até ser

emancipado, em 1887. Em 1938, recebeu a denominação de Monte Azul, em homenagem

às serradas que circundam a cidade - Serra Geral e Serra Ginete - que têm tonalidade azul.

Recursos Turísticos

Monte Azul possui diversas cachoeiras, consideradas como recursos naturais de potencial

uso turístico, como a Cachoeira do Pajeú. Alguns rios da região também são utilizados para

lazer pela população local. As serras que circundam a cidade igualmente são elementos de

interesse turístico, tanto pela possibilidade de realização de trilhas e outras atividades,

quanto pela paisagem que propiciam.

Em termos culturais, há o Centro de Artesanato João Tibas e o Mercado Municipal; este se

destaca pela variedade de gêneros alimentícios tradicionais que produz, como o requeijão

trazido em lombo de burros das fazendas.

O município já possui alguns meios de hospedagem e estabelecimentos de alimentação

para atender a eventuais visitantes.

Montes Claros (MG)

Montes Claros, que atualmente possui mais de 300 mil habitantes, além de estar localizado
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em um entrocamento rodoviário (o segundo maior do Brasil), que liga as várias partes do

Estado de Minas Gerais e também outros estados, ainda é um centro regional para todos os

municípios do norte de Minas, tendo influência, até mesmo, nos municípios do sul da Bahia.

Sua base econômica está fundamentada nos três setores, mas se destaca, de fato, pela

produção industrial. Montes Claros é o mais importante pólo industrial do norte mineiro,

com uma produção diversificada de tecidos, medicamentos, cimento, laticínios e insumos

para implantes e transplantes.

A povoação da área, em que hoje se localiza o município de Montes Claros, remonta às

primeiras divisões das sesmarias na região. O município de Montes Claros surgiu em 1976.

No início do século XX, surgiram nessa área os cônegos premonstratenses - que tiveram

papel fundamental na profusão cultural que se seguiria na região e que permanece como

uma forte característica dela até os dias de hoje -, além da estrada de ferro, que fomentou

o desenvolvimento da região.

Recursos Turísticos

O município de Montes Claros é sede de diversos eventos que, potencialmente, podem

apresentar interesse turístico. Esse é o caso, por exemplo, da Festa Nacional do Pequi,

que, indo além da comercialização do pequi, tem como objetivo despertar a consciência

ecológica para a conservação dos cerrados. O Festival de Quadrilhas e Forró do Norte de

Minas, o Festival Internacional do Folclore e as Festas de Agosto são outros eventos de

interesse. A Festa de Agosto consolidou-se com a fusão entre três eventos: Nossa

Senhora do Rosário, São Benedito e Divino Espírito Santo.

Montes Claros também realiza um evento denominado Encontro dos Povos do Cerrado,

que tem como objetivo olhar o desenvolvimento da região de forma ampla.

Com relação a manifestações folclóricas, ressalta-se a existência, no município, de grupos de

Catopés, Marujadas e Caboclinhos, que são expressões tradicionais do congado mineiro.

Além disso, o município tem uma musicalidade intrínseca em seus habitantes, surgindo,

assim, diversos grupos e cantores, muitos do quais se dedicam a músicas regionais.

A importância da cultura é evidenciada pelo grande número de associações, fundações

e outras entidades relacionadas ao tema, como por exemplo: Associação de Artistas e

Técnicos de Teatro de Montes Claros, Fundação de Artes Ray Colares (FARC),

Associação de Artesãos do Norte de Minas, Associação dos Catopês, Marujos e

Caboclinhos de Montes Claros, Associação de Repentistas e Poetas Populares do Norte

de Minas, dentre vários outros, complementados pelos espaços para práticas culturais,

que também são muito numerosos.
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Agregada a tudo isso está a diversidade da produção artesanal do município, com ênfase

para o artesanato em barro, majoritariamente decorativo. As bonecas de barro, lá

produzidas, constituem a expressão maior do artesanato local.

Aliado ao patrimônio cultural, está o patrimônio histórico do município de Montes Claros,

formado por diversos casarões do final do século XIX e início do século XX, localizados no

centro histórico de Montes Claros, além de construções históricas de uso religioso. Deve-

se ressaltar, entretanto, que já foram perdidas muitas edificações, o que deve ser

considerado para tentar preservar com maior afinco as construções restantes.

Deve-se enfatizar a existência da Cooperativa Grande Sertão no município, que produz, a

partir da matéria-prima de agricultores familiares da região, mel, rapadurinha, polpas de

frutas do cerrado, pequi (em conserva, congelado e polpa) e cachaça. As embalagens e

rótulos são específicos para cada produto e sua comercialização é feita tanto no atacado

quanto no varejo.

O Mercado Municipal de Montes Claros é um atrativo à parte nos finais de semana, quando

recebe agricultores familiares que montam suas barracas para comercializar seus produtos.

Há desde legumes, verduras e frutas até galinhas vivas, doces, biscoitos e queijos.

O município, igualmente, possui alguns recursos naturais em seu território. Atualmente,

inclusive, foi criado o Parque Estadual da Lapa Grande, que já possui mais de 60 grutas

catalogadas, além de oito sítios arqueológicos e dois sítios paleontológicos. Os destaques,

no Parque, são a Lapa Grande, considerada uma das maiores do Estado de Minas Gerais,

e as Lapas D'Água e Pintada, em função do grande interesse arqueológico.

Além do Parque, situam-se na sede urbana do município de Montes Claros os Parques

Guimarães Rosa, da Sapucaia e Milton Prates. Ainda, há outras grutas e lapas que não

estão inseridas na área do Parque, como a Gruta do Andorinhão, Lapa Cosme e Damião,

Lapa da Claudina, Lapa do Cedro, Lapa Encantada, dentre outras.

O município de Montes Claros aos poucos está se constituindo em pólo de negócios e

eventos. Atualmente, há estabelecimentos de hospedagem e alimentação para atender

tais demandas, bem como alguns espaços para eventos. Ressalta-se, ainda, a construção

- em curso - do que virá a ser o centro de convenções de Montes Claros. Deve-se lembrar

a existência de um aeroporto com vôos regulares no município, o que facilita sobremaneira

o deslocamento para este setor.

Montezuma (MG)

O município de Montezuma possui uma população de cerca de 6.600 habitantes. As

principais atividades econômicas da localidade são de cunho agropecuário, com ênfase na
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produção de cana-de-açúcar e mandioca.

Recursos Turísticos

Montezuma localiza-se na Serra Geral, em local propício ao desenvolvimento do turismo ecológico,

por meio de atividades como cavalgada, caminhada e o mountain bike. Alguns grupos do

município já promovem caminhadas (a pé, a cavalo ou de bicicleta) pela região, periodicamente.

O município também é conhecido por suas águas quentes, que podem ser desfrutadas

nas várias piscinas naturais do local; acredita-se que estas tenham poder curativo,

especialmente para moléstias da pele. Entretanto, a localidade ainda precisa ser melhor

estruturada para a recepção de visitantes, tanto no que diz respeito à infra-estrutura

turística quanto à infra-estrutura básica.

Nova Porteirinha (MG)

No município está implantado o Projeto Gorutuba, de fruticultura irrigada, e juntamente com

ele a Estação de Piscicultura de Gorutuba, ambos da CODEVASF.

Recursos Turísticos

O município está se tornando conhecido pelo cultivo comercial de morango, de forma orgânica.

Há programas realizados na localidade para incentivar o artesanato com materiais reciclados;

pretende-se impulsionar a confecção de arranjos de flores, imãs de geladeira, dentre outras.

Pai Pedro (MG)

O município de Pai Pedro possui atualmente 6 mil habitantes. A localidade vive da produção

agropecuária, principalmente da cana-de-açúcar, mandioca, milho, sorgo, além de

criações de bovinos e galináceos.

Apesar de não ter atividade turística desenvolvida, o município possui diversos elementos

com potencial para esse setor.

Recursos Turísticos

No município está sendo desenvolvido um projeto de “Produção Agroecológica Integrada

Sustentável” com comunidades de baixa renda, cujas propriedades participantes podem

passar a ser visitadas. Nesse programa é desenvolvida uma horta em uma área de 5 mil

metros quadrados, envolvendo horta, criação de animais, plantio de grãos, frutas e

produção agroflorestal.

Além disso, na região também está localizado o PA Tapera, considerado um assentamento

modelo na área. O local já recebe visitantes - grupos de escolas e faculdades - e está

criando estrutura para receber mais pessoas e diferentes tipos de grupos. Nesse

assentamento é possível ver variados tipos de culturas, produção de remédios caseiros,

uso de agroindústrias de rapadura e farinha, coleta de frutos do cerrado, além de toda
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dinâmica de um assentamento. 

O assentamento já possui logística para recepção dos visitantes, que engloba cantoria de

músicas tradicionais, palestras sobre a vida no assentamento, apresentações de danças,

histórias. No local há, ainda, cavernas com pinturas rupestres, trilhas e belos cenários naturais.

No município está, também, o PA Califórnia, que engloba uma comunidade quilombola,

além de contar com uma antiga estação ferroviária, de 1947.

Porteirinha (MG)

O município de Porteirinha está localizado a cerca de 590km de Belo Horizonte. Atualmente

com uma população estimada em 39 mil habitantes, o município vem enfrentado um

decréscimo em sua população, desde a década de 1970. O município tem suas origens na

ocupação feita por tropeiros em meados do século XVIII.

Recursos Turísticos

Porteirinha possui recursos naturais interessantes, como é o caso da Cachoeira do

Serrado. Paredões, piscinas naturais e trilhas são outros elementos com interesse turístico

na região. A Serra do Talhado é igualmente um local atrativo, por ser cortada de ambos os

lados. Na região, sobressae-se, ainda, a existência do Poço da Sereia, as Sete Quedas, a

Serra do Espinhaço, o Vale do Rio Pardo. Além disso, há a Casa de Cultura e outras

edificações históricas de interesse turístico, as quais, inclusive, já foram tombadas pelo

órgão de preservação patrimonial do município. Os distritos de São José do Turvo e Serra

Branca, por sua vez, também são tombados.

Riacho dos Machados (MG)

O município, localizado a 560km de Belo Horizonte, possui uma população de 9 mil

habitantes. Foi desmembrado de Grão Mogol, em 1962, e sua origem é relacionada ao

desbravamento feito pelos bandeirantes. 

A economia do município está ligada à agropecuária, com ênfase na produção de cana-de-

açúcar, feijão, milho e mandioca e na criação de bovinos e galináceos.

Recursos Turísticos

Apesar da atividade turística do município ainda ser incipiente, já mostra intenção de

desenvolvê-la, por exemplo, fazendo parte de um consórcio intermunicipal de turismo.

Serranópolis de Minas (MG)

O município de Serranópolis de Minas possui uma população de 3.900 habitantes. Sua

economia está baseada nas atividades agropecuárias, principalmente na produção de

mandioca, sorgo e banana e, também, na criação de bovinos e galináceos. O

reflorestamento, igualmente, é uma atividade econômica de peso do município, sendo o

eucalipto o mais cultivado para a produção de carvão vegetal.
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Recursos Turísticos

Em termos de recursos com potencial turístico destaca-se, na região, a Cachoeira do

Talhado, dentre outras.

Taiobeiras (MG)

O município de Taiobeiras dista 704km de Belo Horizonte e possui uma população de,

aproximadamente, 29.500 habitantes, sendo que 80% residem na área urbana. Obteve

seu nome em função da grande quantidade de taiobas existente em suas terras. Foi distrito

de Rio Pardo de Minas e depois de Salinas, até ser emancipado em 1953.

A economia da região está na produção de café, banana, laranja, manga, maracujá,

tangerina e goiaba, além de outros produtos em menor escala. Criações pecuárias são

desenvolvidas, em sua maioria, para subsistência, destacando-se pela produção de tonéis

de madeira para armazenamento de cachaça. O comércio de cerâmica está se tornando,

atualmente, uma atividade econômica importante para a região.

Recursos Turísticos

O município possui alguns estabelecimentos de hospedagem, apesar de sua atividade

turística ainda ser bastante incipiente.

PÓLO VALE MINEIRO DO SÃO FRANCISCO

A área do Pólo Vale Mineiro do São Francisco é formada pelos seguintes municípios: Bonito

de Minas, Brasília de Minas, Cônego Marinho, Ibiaí, Icaraí de Minas, Itacarambi, Jaíba, Januária,

Lagoa dos Patos, Luislândia, Manga, Matias Cardoso, Miravânia, Montalvânia, Pedras de

Maria da Cruz, Ponto Chique, São Francisco, São João das Missões, Ubaí e Varzelândia.

O principal atrativo turístico da região é a Gruta do Janelão, que se localiza dentro do Parque

Nacional Cavernas do Peruaçu. O parque nacional está em uma área de transição entre cerrado

e caatinga, o que confere ainda mais atratividade à sua paisagem. A Gruta do Janelão é famosa

por sua magnitude, pois possui a maior estalactite do mundo, medindo mais de 10 metros, e um

pé direito com mais de 100 metros de altura. O parque ainda possui outras cavernas

importantes: Lapa do Rezar, Lapa do Carlúcio, Lapa dos Desenhos, Lapa do Caboclo, Arco do

André, Gruta Bonita, entre outras. É importante ressaltar que em praticamente todas as grutas

do parque há pinturas rupestres e outros achados arqueológicos.

A região do Vale do Rio Peruaçu na qual o parque está localizado é conhecida há

décadas pela grande quantidade de cavernas, sítios arqueológicos e biodiversidade.

Inicialmente foi criada uma APA no local; então, parte dela transformada no Parque

Estadual Veredas do Peruaçu e, finalmente, uma outra parte transformada no Parque
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Nacional Cavernas do Peruaçu. 

Acredita-se que esta área, que deve ser aberta para a visitação em 2007, tenha potencial

para tornar-se um destino turístico mundial. O município de Januária, um dos municípios em

que o parque está inserido, possui muito a acrescentar em termos de potenciais atrativos

turísticos, assim como Itacarambi, que também compõe o parque. Ambos os municípios

são os mais avançados na região em termos do desenvolvimento do turismo.

O patrimônio natural desta região é muito vasto. Além do Vale do Peruaçu e suas unidades

de conservação, são mais de 20 unidades de conservação entre gestão federal e estadual.

Além disso, ecossistemas de mata seca e veredas, importantes para a manutenção do

nível de água dos rios, são muito comuns na região, sendo responsáveis também por belas

paisagens. Acredita-se que seja possível aproveitar melhor os diversos cursos d'água da

região para o desenvolvimento de atividades de lazer e turismo.

Entretanto, deve-se considerar também o grande potencial dos elementos culturais, tanto

materiais quanto imateriais da região. Alguns municípios, como Januária, ainda possuem

edificações histórico-culturais bastante representativas. Todos os municípios da região possuem

uma diversidade de produções artesanais e manifestações culturais bem preservadas. 
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Na seqüência é apresentado um breve panorama de cada município, para melhor

compreensão da região.

Bonito de Minas (MG)

O município de Bonito de Minas possui uma população de, aproximadamente, 8 mil

habitantes. A atividade econômica do município está baseada majoritariamente em

atividades agropecuárias, apesar de serem em pequeno volume. Destaques para as

culturas de arroz, feijão e milho e as criações de bovinos e galináceos.

Recursos turísticos

Embora o município ainda não tenha uma atividade turística consolidada, possui potencial

para tanto, como, por exemplo, com a utilização do Balneário do Catulé.  Acredita-se,

ainda, que seus patrimônios arqueológico e espeleológico estejam entre os mais

importantes da região.

O município também é conhecido por reunir a maioria das nascentes da área, além de

veredas com mais de 40km de extensão.

Brasília de Minas (MG)

O município de Brasília de Minas possui apenas um recurso histórico-cultural, caracterizado

suficientemente para ser utilizado como atrativo turístico: a Igreja Matriz de Sant'Ana. As

demais construções arquitetônicas não apresentam atratividade para tanto, por serem

construções mais novas ou reformadas.

Recursos turísticos

As principais manifestações culturais do município são de cunho religioso, enfatizando-se a

Festa de São Sebastião, Festa de São Cristóvão, Festa da Senhora Sant'Ana e as

manifestações de Pastorinhas e Folias de Reis. Seus patrimônios arqueológico e

espeleológico também são conhecidos por sua importância, apesar de ainda não serem

aproveitados como recurso para visitação turística.

Cônego Marinho (MG)

O município de Cônego Marinho possui atualmente cerca de 7 mil habitantes, dos quais

90% residem na área rural. O município está adiantado em termos de estruturação para o

turismo, principalmente no que diz respeito a ações de planejamento.

Recursos turísticos

O principal recurso para uso turístico pelo município é a cerâmica do Candeal, uma das

suas 52 comunidades. Os moradores de Candeal sempre se distinguiram por serem

exímios produtores de cerâmica. Atualmente, a cerâmica é utilizada pela própria

               



Ministério do Meio Ambiente

161

comunidade e pelas comunidades vizinhas, e também é escoada pelo Mercado Municipal

de Januária. Aos poucos, o caráter decorativo da produção está se sobrepondo ao caráter

utilitário das peças.

O grupo de produtores de derivados de cana-de-açúcar do município, com suas

produções, podem ser inseridos no processo de desenvolvimento do turismo.

Ibiaí (MG)

O município de Ibiaí localiza-se a 410km de Belo Horizonte e possui uma população de,

aproximadamente, 7.400 habitantes. Ibiaí tornou-se município apenas em 1962, tendo sido

anteriormente distrito dos municípios de Montes Claros e São Romão.

A agropecuária constitui sua principal atividade econômica, com destaque para o cultivo

de cana-de-açúcar, mandioca e milho e, também, para a criação de bovinos e

galináceos. Ibiaí ainda possui uma reserva extrativista - da Barra do Pacuí - onde vivem e

trabalham 30 famílias.

Recursos Turísticos

O município é lindeiro ao Rio São Francisco, que forma praias fluviais durante a época

da seca, oferecendo oportunidades para atividades de lazer e pescaria. Além disso, a

região oferece interessante patrimônio arqueológico e espeleológico para

aproveitamento pelo turismo.

Icaraí de Minas (MG)

O município de Icaraí de Minas, cuja população é de, aproximadamente, 9.300 habitantes,

ainda é um município novo, tendo apenas 14 anos de existência. 

Uma de suas principais atividades econômicas é a agricultura, tendo como culturas principais

a cana-de-açúcar e a mandioca. A pecuária, que é utilizada como atividade de subsistência e,

em menor grau, econômica, destaca-se pela criação de bovinos e galináceos.

Recursos Turísticos

O Rio São Francisco está presente na região, como divisa entre Icaraí de Minas e São

Romão. É considerado como um dos melhores e mais importantes atrativos da região.

Itacarambi (MG)

O município de Itacarambi, com pouco mais de 17mil habitantes, é considerado uma

exceção na região, em função de sua organização urbanística. É unanimidade que a cidade

é colorida, organizada e muito limpa. O território que hoje abriga o município era,

originalmente, um povoado que se tornou sede do distrito de São João das Missões de

Januária, emancipado em 1963.
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A agropecuária é sua principal atividade

econômica; entretanto, o município não tem

condições de empregar toda sua população

ativa, o que se traduz em altos índices de

migração para outras regiões.

Recursos Turísticos

Em frente ao município (juntamente com

Januária), do outro lado do Rio São Francisco,

está o Projeto Jaíba, o que propicia condições

para um futuro trabalho de desenvolvimento

turístico integrado.

No município de Itacarambi está localizado o Parque

Estadual da Mata Seca, que também engloba uma

parte do território de Manga. Além da vegetação de mata seca, destacam-se no parque quatro

lagoas marginais do Rio São Francisco, além de 15km de margens do Rio. O Parque, criado em

2000, ainda está em estruturação e pretende preparar-se para ser aberto à visitação, o que

deve levar ainda alguns anos.

Parte da região faz parte da APA Sabonetal, que também engloba os municípios de Jaíba

e Pedras de Maria da Cruz, e que tem como objetivo primordial funcionar como corredor

ecológico entre as demais unidades de conservação da área.

Em termos naturais, o município de Itacarambi ainda possui diversas grutas e cavernas,

além de veredas e ilhas no Rio São Francisco. Deve-se considerar, ainda, o fato de estar

inserida no município parte do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu.

Itacarambi mantém duas antigas comunidades dentro de sua área: a Ilha do Capão,

localizada às margens do Rio São Francisco, habitada por uma comunidade crioula; e o

Brejo da Pindaíba, que teve forte presença de missionários e jesuítas no passado, os quais

deixaram marcas nas construções da vila. Há, ainda, outros recursos histórico-culturais que

apresentam interesse para visitação, como o Alambique dos Ferreira, a Igreja Nossa

Senhora da Conceição, o Cais da Água Viva e alguns casarios históricos na sede municipal.

A região tem interesse em desenvolver a atividade turística, e a gestão pública municipal vê

como principal potencial os turistas regionais.

Jaíba (MG)
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O município de Jaíba teve sua colonização iniciada no final da década de 1940, com a

implantação de colônias japonesas no local por parte do governo federal. O município não

teve maior expressividade até o início da construção do Projeto Jaíba. Hoje, caracteriza-se

por ter em sua área o maior projeto de irrigação da América Latina, o que impulsionou, nas

últimas décadas, o desenvolvimento de toda a região.

Recursos Turísticos

O elemento de maior potencial turístico no município de Jaíba é o projeto homônimo, o

Projeto Jaíba, da CODEVASF, que engloba áreas do município de Jaíba e Matias Cardoso.

Acredita-se que haja interesse em receber visitantes por parte dos produtores, que

atualmente já fazem visitas técnicas com profissionais da área. Também haveria interesse

em se conhecer o projeto por parte dos visitantes, uma vez que é um projeto de irrigação

de grande magnitude. Além desse atrativo, o Projeto Jaíba possui outros elementos de

potencial uso turístico, como o Rio São Francisco e as reservas de mata seca.

No município de Jaíba também há parte da APA do Sabonetal, que igualmente está

presente nos municípios de Pedras de Maria da Cruz e Itacarambi. Esta APA, assim como

a Rebio Serra Azul, faz parte do Sistema de Áreas Protegidas do Jaíba (SAP). Dentro da

Rebio Serra Azul podem ser encontrados os furados, que constituem um ecossistema

endêmico de Minas Gerais.

As lagoas do Cajueiro e do Mocambinho são áreas que podem vir a ser desenvolvidas para

atividades turísticas e já são visitadas pela população da região.

O acervo cultural do município ainda é recente e está em formação; portanto, não é um

elemento de grande atratividade. De qualquer forma, há alguns elementos específicos -

que se originaram ainda na época em que a região era formada por povoados  e se

mantiveram até hoje - tradicionais no local, notadamente Pastorinhas e Folias de Reis.

Uma festa importante, que ocorre na data de sua emancipação, é a Festa da Banana, o

principal produto dessa área.

Januária (MG)

O município de Januária possui cerca de 75 mil habitantes e fica a 175km de Montes Claros.

Foi fundada como conseqüência dos avanços dos bandeirantes em busca de ouro e

pedras preciosas e, também, da necessidade de boas pastagens para criação do gado,

que vinha do Baixo São Francisco para ser comercializado no Alto São Francisco. A

economia de Januária, até os dias atuais, é mais voltada para o setor primário.

Recursos Turísticos
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A produção de mel no município é muito comum; há diversos apicultores que possuem

produções familiares. A visitação desses processos produtivos pode ser incentivada

como uma atividade turística. A associação dos apicultores pretende iniciar a

comercialização de diferentes tipos de mel, como o mel rico em plantas medicinais, mel

rico em guaco e outros, o que pode aumentar ainda mais o interesse pela produção. Os

produtores de leite e os criadores de caprinos também podem ser incluídos nesse

processo de estruturação da visitação.

Os produtores de cachaça têm grande potencial para desenvolverem a recepção de

visitantes, pois a cachaça de Januária é famosa por sua qualidade em todo o Brasil. Além

de produzir a cachaça, os produtores estão tentando implantar a produção de rapadura

e açúcar mascavo, o que tornaria o processo ainda mais atrativo. Todos os produtores

estão localizados na comunidade de Brejo do Amparo, onde começou a colonização da

área. No povoado há, ainda, outras tradições que podem ser trabalhadas em conjunto,

como a Cavalhada; além disso, há um patrimônio histórico que pode ser utilizado como

elemento atrativo. Destaca-se no local a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, que se

constitui em um dos únicos exemplares de arquitetura jesuítica no sertão. Os bares da

comunidade também oferecem tira-gostos típicos, sendo um elemento a mais de

atratividade para sua visitação.

Há alguns anos, o município de Januária, por meio de iniciativa do SESC Januária, deu início

a um processo de resgate do Encontro dos Povos Ribeirinhos do Rio São Franscisco,

evento que une religiosidade e tradições pagãs e conscientização sobre a situação do Rio

São Francisco. O evento já está se tornando uma referência para a população ribeirinha do

Rio, na área do Médio São Francisco mineiro.

O município de Januária ainda possui alguns exemplares, apesar de disseminados por seu

núcleo urbano e seus povoados, de edificações de caráter histórico-cultural, em geral

edificações públicas, religiosas e alguns casarios particulares, como o prédio do Centro de

Educação Integrada do Vale do São Francisco.

Algumas manifestações folclóricas são encontradas na região, percebendo-se a mistura

de povos que a colonizaram. Destacam-se: Cavalhada, Reisado, Folia de Reis, danças

Lundu, Batuque, Cateretê, Pastorinhas, Congado, Aboio de Vaqueiros, Caboclinhos, dança

de São Gonçalo, dentre outras. O município caracteriza-se pela existência de vários tipos

de Reisado, como: Reis das Ciganas, Reis das Margaridas, Reis das Rosas, Reis das

Estrelas, Reis de Caixa de Bem com a Vida, Reis do Boi, Reis dos Temerosos, entre outros.

São tradicionais na cidade de Januária as peças artesanais produzidas a partir de folhas de

flandres e chapas de zinco. São peças utilitárias, que já foram alvo de trabalho da ONG

Artesanato Solidário, a fim de incrementar sua comercialização. Os artesãos produzem
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itens como: canecas, lamparinas, funis, raladores, baldes, cuscuzeiros, fôrmas e outros.

Entretanto, o artesanato não é muito comprado, pois a população local não o enxerga

como um elemento utilitário, e o fluxo de turistas ainda não é muito grande no município.

Além disso, os produtores não conseguem comercializar seus produtos fora da região.

Outro tipo de produção artesanal, também tradicional e trabalhada pela ONG Artesanato

Solidário, é a cestaria. Atualmente, os artesãos comercializam seus produtos para o

Mercado Municipal de Januária, que então os distribui ao público final. A cestaria é feita com

bambu trançado, sempre produzindo objetos de caráter utilitário, como balaios, peneiras,

cestas, esteiras, etc.

Em termos naturais, há nascentes na região de Januária, que formam lagos com mais de

200m2. Apesar de ser um ambiente muito frágil, pode ser permitida e incentivada uma

visitação controlada destas áreas. Além disso, há muitas lagoas marginais do Rio São

Francisco na região.

A praia fluvial do Rio São Francisco, por sua vez, é considerada, pela população local, o

principal atrativo do município, havendo toda uma movimentação, todos os anos, na

época da seca, para seu melhor aproveitamento. Outro momento de grande fluxo na

região, atualmente, é o Carnaval. Entretanto, é evidente a degradação ambiental

acentuada da região e o assoreamento do Rio, que está influenciando diretamente na

formação da praia fluvial.

O município de Januária já dá outros usos ao Rio São Francisco, como, por exemplo, a

operação de passeios de barco, que vão até o município de Pedras de Maria da Cruz, e o

aluguel de caiaques.

Na região também está localizado o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, cuja

abertura está sendo aguardada por turistas e estudiosos de todo o mundo, em função

de seu patrimônio espeleológico, sem precedentes. Encontra-se no Parque, como seu

principal atrativo, a maior estalactite do mundo, com 10 metros de comprimento, na

Gruta do Janelão.

No município ainda estão inseridas outras unidades de conservação que podem vir a ter

interesse turístico. O APA dos Pandeiros, onde se situa o Pântano do Pandeiro, é uma

delas; a área é responsável por 70% dos peixes do Rio São Francisco. Além disso, um

pântano em meio ao cerrado e uma série de cachoeiras ornamentam o local, que já é um

ponto de lazer para as comunidades do entorno, porém é um ambiente extremamente

frágil. No caso do aproveitamento turístico da área, as comunidades que residem no local

precisam ser consideradas.

   



Ministério do Meio Ambiente

166

Com relação ao patrimônio natural, deve-se mencionar a Cachoeira do Gibão e a grande

quantidade de pássaros existentes no cerrado, na região. Estima-se que haja mais de 300

espécies de pássaros que habitam o cerrado e, em Januária, por haver mais recursos

hídricos, eles estão mais presentes. Acredita-se ser possível organizar roteiros para

observação de aves na região.

O curso de educação física da Unimontes promoveu algumas atividades visando à

conscientização da população sobre o Rio São Francisco que, se modificadas, podem ser

utilizadas como atividades para fins turísticos. Pode-se citar, por exemplo, o enduro

eqüestre, os roteiros de trekking, os circuitos de mountain biking, o enduro de

regularidades e a remada ecológica.

Lagoa dos Patos (MG)

O município de Lagoa dos Patos conta com uma população de cerca de 4.700 habitantes

e está localizada a 510km de Belo Horizonte. O município, antes distrito de Coração de

Jesus, surgiu com tal denominação apenas em 1962. Teve sua origem como povoado de

uma antiga venda denominada “Pita e Bebe”, que era um ponto de parada obrigatória de

Coração de Jesus. 

Atualmente, Lagoa dos Patos vive da atividade agropecuária, com ênfase, em termos

agrícolas, na cana-de-açúcar, na mandioca e no milho; em termos de pecuária, destaca-se

a criação de bovinos e galináceos.

Recursos Turísticos

O Rio São Francisco passa pelo município e é considerado o principal recurso para uso

turístico. Além dele, também cortam seu território o Rio das Pedras e o Rio Jequitaí. Uma

outra grande atração local é a Caverna do Sumidouro, dentro da qual há uma lagoa (a 300

metros da entrada), além de paredões rochosos, com mais de cinco metros de altura.

Luislândia (MG)

O município de Luislândia possui uma população de cerca de 6.600 habitantes e tem como

principal atividade econômica a agropecuária, com realce para a produção de cana-de-

açúcar e mandioca e a criação de galináceos.

Recursos Turísticos

No município, que é um antigo distrito de Brasília de Minas, está localizada a maior caverna

de Minas Gerais, cujos levantamentos topográficos, até o momento, mostraram um

desenvolvimento de cerca de 20 mil metros.

Manga (MG)
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O município de Manga está localizado às margens do Rio São Francisco, tendo sido

inicialmente um distrito do município de Januária. Localiza-se a 711km de Belo Horizonte e

tem nas atividades agropecuárias sua forma de subsistência.

Recursos Turísticos

O município de Manga possui, em seu território, o Parque Estadual da Mata Seca. Em

termos culturais, abriga diversas comunidades quilombolas, como a Comunidade de Puris. 

Além disso, destaca-se pela produção de cachaça na Fazenda Manga Rosa. A produção teve

início, na década de 1940, com a fabricação da cachaça Douradinha. Em 1999, com o intuito

de entrar com maior força no mercado, foram criadas as marcas Minas Dourada e Delicana.

Em termos naturais, deve-se destacar a existência de diversas grutas, muitas das quais

possuem achados arqueológicos.

Matias Cardoso (MG)

A fundação do povoado, que hoje constitui o município de Matias Cardoso, é atribuída a um

bandeirante de mesmo nome, em meados do século XVII. Durante alguns séculos o

município pertenceu à Manga, tendo sido emancipado apenas em 1992.

Seus pouco mais de 8.500 habitantes, metade dos quais vive na zona rural, tiram o

sustento da produção agropecuária, da pesca e do extrativismo vegetal.

Recursos Turísticos

O município de Matias Cardoso possui algum patrimônio histórico-cultural, tanto que o

IPHAN tem atuado no local. Está prevista, inclusive, a instalação de um Museu de Arte

Sacra. Há diversas igrejas com interesse turístico na região, como a Matriz e Nossa Senhora

da Conceição. Contam que há, ainda, patrimônio histórico construído, perdido por entre as

matas do município.

Em Matias Cardoso há algumas comunidades remanescentes de quilombos, como a

Comunidade da Lapinha, as quais devem ser inseridas no processo de desenvolvimento

da atividade turística.

O município é contemplado por diversas unidades de conservação de diferentes graus de

restrição. Há o Parque Estadual Lagoa do Cajueiro, o Parque Estadual Verde Grande, a

Reserva Biológica do Jaíba e a APA Lagedão, que funciona como um corredor ecológico entre

todas essas UCs. Apesar de ser um potencial para o desenvolvimento do turismo no município,

a maior parte dessas unidades de conservação não permite a visitação atualmente. 

A Reserva Biológica é composta por uma vegetação denominada mata seca, que

apresenta grande nível de atratividade em função da excessiva queda de folhas no período
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da seca. Nos dois parques estaduais, este tipo de vegetação também está presente;

ambos os parques situam-se às margens do Rio São Francisco e são constituídos por

lagoas marginais e outras formações características dessa área.

Miravânia (MG)

Miravânia está localizada a 110km do município de Januária, cuja rodovia só é passível de ser

percorrida em veículos tracionados. O município, com uma população aproximada de 4.600

habitantes, tem na atividade agropecuária sua principal fonte de receita. Entretanto, esta é

feita em pequena escala, com produção de feijão e milho e criação de galináceos,

principalmente.

Recursos Turísticos

O município de Miravânia possui diversas cavernas e, de acordo com estudiosos, potencial

para existência de muitas outras. Entretanto, nenhuma delas é explorada em prol do

desenvolvimento do turismo. A maioria dos visitantes das cavernas é da própria região, e

essa visitação cuja de forma desordenada. Além das cavernas, também deve-se ressaltar

a existência de algumas cachoeiras na localidade, dentre as quais a Cachoeira do Japoré.

Montalvânia (MG)

O município de Montalvânia localiza-se a 755km de Belo Horizonte e a 1.000km de Brasília.

Sua população é estimada em 30 mil habitantes. Atualmente, o município não possui

nenhuma estrada asfaltada, nem mesmo até Manga, que anteriormente foi sua sede.

Montalvânia foi inicialmente distrito de Manga; na tentativa de cessar as arbitrariedades dos

coronéis de Manga, Antônio Lopo Montalvão fundou o povoado que, posteriormente, veio

a ser o município. Ajudou no desenvolvimento do povoado e quando este se tornou tão

importante quanto à sede do município deu início às tentativas de emancipação, que

finalmente se concretizaram em 1962.

Atualmente, a base econômica do município está na agropecuária, destacando-se as

culturas de cana-de-açúcar, milho e algodão e criações de bovinos.

Recursos Turísticos

Algumas peculiaridades se evidenciam na história de criação de Montalvânia, podendo,

inclusive, ser utilizadas como elementos de atratividade turística. As terras em que o

povoado foi criado eram uma fazenda, a qual foi comprada com recursos do próprio

Antônio Lopo Montalvão. O traço urbano do município, também idealizado por seu

fundador, reflete um mosaico cultural, pois todas as ruas, praças e avenidas têm nomes de

cientistas, filósofos, religiosos e outros, de diferentes tendências e linhas. Diz-se que

Montalvão acreditava que as pessoas iriam querer saber quem eram aquelas que davam

nomes aos locais públicos e, assim, acabariam por ter maior conhecimento.
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O município possui recursos naturais bastante significativos. Além dos rios e cachoeiras que

estão em seu território, seu maior patrimônio é de cunho arqueológico. Montalvânia contém

grande diversidade de cavernas e grutas, cujos interiores possuem pinturas rupestres e

outros achados arqueológicos. Montalvão foi o precursor dos achados arqueológicos dos

municípios e diz-se que era ele quem identificava cada pintura e batizava cada sítio

encontrado, como a Lapa da Hidra, Lapa de Possêidon, entre outros. Foi responsável, por

exemplo, por encontrar a ossada de uma preguiça gigante na Lapa de Gigante.

Pedras de Maria da Cruz (MG)

O município de Pedras de Maria da Cruz possui uma população de 9.300 habitantes. A

base econômica do município está na agropecuária, principalmente com o cultivo de cana-

de-açúcar, banana e côco-da-Bahia, mas também com a criação de bovinos.

As entradas dos bandeirantes foram responsáveis pelas primeiras povoações que

apareceram na região. A história da localidade tem uma peculiaridade pelo fato de a figura

proeminente da comunidade - em termos de realizações políticas, principalmente - ter sido

uma jovem mulher.

Recursos Turísticos

Em Pedras de Maria da Cruz existe a APA do Sabonetal, com partes nos municípios de Jaíba

e Itacarambi. Esta UC objetiva integrar os ambientes preservados: Serra Azul, Rio São

Francisco e suas margens, lagoas marginais e Serra do Sabonetal. O município também

possui uma diversidade de grutas, muitas das quais com achados arqueológicos relevantes.

Além de patrimônio natural, o local evidencia-se também pelo artesanato feito na

comunidade de Bom Sucesso, pelos gameleiros. Estes artesãos ainda trabalham com

técnicas provenientes do período colonial e talham, em madeira, objetos utilitários como

gamelas, bacias, pratos, pilões, tábuas de carne, cinzeiros, colheres e outros. Esses

objetos são comercializados na localidade e nos municípios vizinhos. Atualmente,

programas governamentais pretendem dar maior visibilidade a esse artesanato.

Ponto Chique (MG)

O município de Ponto Chique, com cerca de 4 mil habitantes, tem sua economia

fundamentada na agropecuária, principalmente na produção de cana-de-açúcar e milho e

na criação de bovinos e galináceos.

Recursos Turísticos

O município é cortado por muitos rios, que poderão vir a ser utilizados como recursos para

o desenvolvimento da atividade turística.
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São Francisco (MG)

O município de São Francisco localiza-se a 578km de Belo Horizonte, a 805km de Brasília

e a 167km de Montes Claros; possui, atualmente, uma população de cerca de 54.300

habitantes. O povoamento da região em que se localiza teve início em meados do século

XVII, com o objetivo de pacificar tribos indígenas para, entre outros, garantir a navegação

no Rio São Francisco. O povoado foi elevado à categoria de cidade em 1877.

A base econômica da região está na agropecuária, apesar da área de maior produção de

grãos do município ter sido anexada ao município de Chapada Gaúcha, quando de sua

emancipação. Suas principais culturas são: feijão, milho, mandioca e mamona;

destacando-se também a pecuária, com ênfase na criação de bovinos. A fruticultura de

sequeiro e também irrigada vêm apresentando crescimento na região, assim como o

plantio de café. Em São Francisco continua relevante a receita gerada pela extração de

favela do cerrado, planta cuja fava é utilizada para produção de medicamentos.

Recursos Turísticos

Parte das produções do local é processada artesanalmente. Esse é o caso, por exemplo,

da cachaça, atualmente produzida em um dos 60 alambiques de São Francisco, e do

queijo, muito apreciado.

O município vê nos turismos ecológico e desportivo um potencial econômico, que ainda

não está sendo plenamente explorado. O Rio São Francisco é considerado um recurso

com grande atratividade, principalmente na época da seca, quando se formam suas praias

fluviais. Acredita-se, também, que a pesca possa ser desenvolvida como uma atividade de

cunho turístico, no próprio Rio.

O município de São Francisco mantém algumas tradições em termos culturais, que podem

ser utilizadas para o desenvolvimento do turismo, como, por exemplo, as manifestações de

Vaquejada, Bois de Reis, Rei dos Cacetes, Catopés, Congadas e Dança de São Gonçalo.

Em termos histórico-culturais, há algumas edificações de interesse turístico, notadamente

as igrejas (Matriz de São José Padroeiro, Santo Antônio, Nossa Senhora Aparecida e São

Félix) e, também, alguns casarios antigos.

Há, ainda, os artesãos que trabalham com diversos materiais, como madeira e barro. A

fabricação de violas e gamelas é muito interessante como atrativo. Destaca-se, ainda, a

comunidade negra de Buriti do Meio. O município já possui alguma infra-estrutura turística,

como estabelecimentos de hospedagem e alimentação.

São João das Missões (MG)

O município de São João das Missões possui uma população estimada em 12.100
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habitantes e está localizado a 663km de Belo Horizonte e a 247km de Montes Claros. Sua

base econômica é a agropecuária, sustentando-se com o cultivo de cana-de-açúcar,

tomate, milho, feijão, mamona e mandioca. As criações de bovinos e de galináceos

também são representativas. Atualmente, o município está despertando para a criação de

ovinos e peixes. Em São João das Missões podem ser encontradas pequenas fábricas de

farinha, rapadura, cachaça e queijo, às quais pode ser agregado o uso turístico.

A região tem sua história intimamente ligada aos grupos indígenas Shacriabás, que até hoje

se encontram no local. A ocupação da área começou com a bandeira de Mathias Cardoso,

que chegou até a região com o objetivo de conquistar nações indígenas e capturar

quilombolas. Ao surpreender a tribo dos Shacriabás, guerrearam durante algum tempo e

depois firmaram as pazes, dando início a um processo de catequização. A região foi, até

1995, considerada distrito de Itacarambi.

Recursos Turísticos

Atualmente, a Reserva Indígena Shacriabá ocupa quase 80% da área total do município e

acredita-se que grande parte da sua população seja descendente direta desses índios.

Essa diversidade deve-se à miscigenação com outras etnias, ao desenvolvimento das

tradições e às alianças políticas. Inclusive, atualmente, muitos políticos da região são

descendentes dos Shacriabás e residem na reserva.

O município está localizado em uma área de transição entre cerrado e caatinga, possuindo

áreas mescladas com os dois tipos de vegetação. O local sofre com a intermitência dos

cursos d'água; assim, apesar destes existirem em grande número, deve-se considerar o

período do ano para avaliar se terão ou não água disponível.

Ubaí (MG)

O município de Ubaí possui uma população de 10.700 habitantes, aproximadamente, e

está localizado a 565km de Belo Horizonte. Até 1962, foi distrito de Brasília de Minas e

adquiriu a denominação de Ubaí em função da grande quantidade de madeira propícia à

fabricação de canoas.

Sua base econômica é a produção de cana-de-açúcar. Outras atividades agropecuárias, que

também se destacam, são a cultura de mandioca e a criação de bovinos, galináceos e eqüinos.

Recursos Turísticos

Ubaí é cortado pelos Tios Paracatu, Gameleiras, Ribeirão Grande (ou Guaribas) e São

Francisco, que poderão ser utilizados como elementos de atratividade turística. Considera-

se que o maior atrativo turístico do município, atualmente, seja a cachoeira localizada no Rio

Gameleiras. Entretanto, tem-se conhecimento de grutas e achados arqueológicos que

também poderão vir a ser utilizados como elementos de interesse turístico.
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O município possui alguns elementos culturais bastante atrativos, como as manifestações

de Vaquejadas e Folias de Reis e, também, a produção artesanal de cachaça.

Varzelândia (MG)

Varzelândia, município localizado entre os Rios São Francisco e Verde Grande, com uma

população de aproximadamente 26 mil habitantes, dista cerca de 600km de Belo Horizonte. 

A colonização da região onde se localiza está relacionada ao “ciclo do boi”, período em

que rebanhos do Norte do país iam abastecer a região de Minas pelo Rio São Francisco.

O núcleo que originou o município de Varzelândia surgiu de uma das fazendas que se

formou nessa região. O município, que antes pertencia a São João da Ponte, foi

emancipado em 1962.

Sua base econômica está na agropecuária, principalmente no cultivo de cana-de-açúcar.

Lavouras de frutas e criação de gado também são bastante comuns no município, que

também possui alguns alambiques, com produção artesanal de cachaça, que é vendida

para outros estados e também para o exterior.

Recursos Turísticos

Varzelândia caracteriza-se pela existência de dezenas de grutas em seu território, em

especial as grutas José Avelino e a Lapa da Cachoeira, as quais são separadas apenas por

uma clarabóia. As grutas são bastante diversificadas em tipo: há grutas com pinturas

rupestres, grutas ornamentadas, grutas labirínticas, o que garante ainda maior atratividade

para o patrimônio espeleológico do local. 

Especificamente com relação às pinturas rupestres encontradas em algumas grutas, diz-

se que muitas delas representam discos voadores e o Sistema Solar. A caverna em que

isso pode ser visto com maior primor é a Lapa da Lagoa. No Sítio Boqueirão Soberbo, por

sua vez, podem ser reconhecidos os vestígios mais antigos de horticultura do país.

Em termos culturais, o município possui, ainda, diversas manifestações culturais

preservadas como, por exemplo, os grupos de Pastorinhas, Congados, Folias de Reis,

Batuque de São Gonçalo, Vaquejada e outros.

Em Varzelândia também residem algumas comunidades quilombolas, dentre as quais a mais

famosa é o Brejo dos Crioulos. Conta-se que a fixação dos grupos de escravos fugidos na

região deu-se em meados do século XVII. Como o local era composto por diversos brejos e

considerado impróprio para a moradia de brancos e indígenas, acabou por ficar abandonado

por esses grupos. Até a década de 1960, essa comunidade de negros conseguiu viver com

relativa tranqüilidade na região, mas então começou a sofrer as ameaças da expansão agrícola.

Aos poucos, as famílias foram desaparecendo ou migrando para outras áreas, e hoje restam
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apenas 300 famílias na comunidade quilombola, que vem tentando ser reconhecida como tal.

Os assentamentos também constituem uma forte realidade da região e, assim como as

comunidades quilombolas, devem ser inseridos no processo de desenvolvimento da

atividade turística na região.

PÓLO GRANDE SERTÕES

O Circuito Grande Sertões corresponde à região formada pelos seguintes municípios, da

parte mineira do Médio São Francisco: Arinos, Bonfinópolis de Minas, Brasilândia de Minas,

Brasília, Buritis, Chapada Gaúcha, Cristalina, Formosa, Formoso, Natalândia, Paracatu,

Pintópolis, Riachinho, São Romão, Unaí, Uruana de Minas e Urucuia.

Os municípios do Circuito Grande Sertões possuem diversas similaridades, dentre as quais

o seu histórico de ocupação, já que a região em que se instalam foi inicialmente

desbravada, no século XVI, pelas bandeiras. A região passou a ser fornecedora de carne e

depois de couro, para as áreas mineradoras do Nordeste e de Minas Gerais. Em algumas

localidades, a mineração foi uma atividade preponderante durante um pequeno período,

voltando a tomar impulso em meados do século XX, com a construção de Brasília.

Atualmente, a base econômica de toda a região é a agropecuária. Em alguns municípios a
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atividade é de grande porte e mecanizada e, em outros, é constituída por agricultores

familiares. Por isso, é considerada uma região de contrastes. Esse contraste acentua-se

ainda mais quando é considerado o grande número de assentamentos localizados na

região - mais de 80 -, assim como de comunidades quilombolas.

Apesar de haver algumas unidades de conservação, o avanço do agronegócio é latente.

Acredita-se que o desenvolvimento da atividade turística pode ser uma forma de fomentar

a conservação do cerrado. O turismo na região é pensado, portanto, com o uso dos

recursos naturais, que são bastante abundantes, e também com o uso do artesanato e

das manifestações culturais, que são diversas. Também, se pretende trabalhar o turismo

associado às produções locais, como apicultura, piscicultura e outras. De qualquer forma,

o turismo é visto como uma atividade complementar à economia da área.

Por ter sido grande parte do cenário da obra de Guimarães Rosa, a região tem, na obra e

no nome do escritor, elementos de grande valor. Acredita-se que seja interessante

trabalhar ali o turismo a partir da venda do sertão, que é algo comum a todos os municípios.

E, aliado a isso, desenvolver o local como cenário da obra de Guimarães Rosa.

A intenção é fortalecida principalmente pelo nome do Parque Nacional Grande Sertão

Veredas, que engloba três municípios e é alvo de muitas tentativas de visitação em função

do imaginário criado, justamente pelo livro de Guimarães Rosa.

Os municípios considerados como pólos da região são Unaí e Paracatu; entretanto, por

estarem distantes de alguns municípios da região, Arinos é que se caracteriza como um

pólo, embora de menor porte. Praticamente, todas as estradas da região são de terra, o

que dificulta muito a comunicação entre os municípios. Brasília e os três municípios de

Goiás, apesar de fazerem parte da Bacia, estão começando a estabelecer relações com

os municípios mineiros da área. Brasília, de qualquer forma, é o ponto de apoio de todos

esses municípios, mais do que suas respectivas capitais estaduais.

Em termos turísticos, excetuando-se Brasília, os demais municípios da região ainda estão

se estruturando. Há grande potencial, mas não há produto formatado. Na seqüência, é

apresentado um breve panorama de cada município, para melhor compreensão.

Arinos (MG)

Depois de Unaí, Arinos é uma cidade de referência para a região do Vale do Rio Urucuia.

Atualmente, o município possui 17.800 habitantes, aproximadamente, e localiza-se a

280km de Brasília e a 770km de Belo Horizonte. A base da economia local é a

agropecuária, com ênfase para a produção de grãos e cana-de-açúcar, criação de

rebanhos diversos e, também, apicultura.
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Recursos Turísticos

O município de Arinos possui diversos recursos naturais e também um patrimônio cultural

interessante. Em termos naturais, destaca-se a existência de diversas cachoeiras, como

a do Cafundó (queda livre), do Bebedouro, da Ilha, Boi Preto, Ribeirão de Areia, Rio Claro,

da Extrema, de São Miguel, do Retiro. Essas cachoeiras raramente são visitadas e

encontram-se, ainda, em situação original. Todas elas estão em área particular, exceto a

Cachoeira do Boi Preto, que fica em área protegida. 

As veredas são elementos bastante atraentes para visitação e encontram-se em

profusão no município, que é cortado pelo Rio Urucuia, o qual é navegável por pequenas

embarcações, no período da cheia. É possível praticar atividades esportivas, pesca e

banho nesse curso d'água. Há, ainda, outros rios que podem ser aproveitados, como os

Rios Claro, São Miguel, Piratinga, Pacari, etc.

Arinos é rodeado por diversas serras, como a Serra do Meio, da Retirada, da Raizama,

do Piratinga, dentre outras, o que propicia uma paisagem cênica muito bonita.

Suas manifestações culturais são, em grande parte, mais bem preservadas nas

pequenas comunidades e na área rural do município. Há três comunidades tradicionais

bastante significativas: Sagarana, Igrejinha e Morrinhos. 

Constituem suas principais manifestações folclóricas os grupos de Folia, de Dança de

São Gonçalo e os violeiros. As festas mais importantes são as de São Sebastião e do

Divino Espírito Santo.

Há mais de 20 assentamentos no município de Arinos, que representam um grande

número da população, devendo ser considerados em qualquer estratégia de

desenvolvimento do turismo local. O Assentamento Chico Mendes, por exemplo, possui

uma gruta bastante bonita para ser visitada. Em outro assentamento há cantores mirins

e, em outro, produção de artesanato feito com cipó imbé.

Outras comunidades de Arinos também se destacam pelo artesanato produzido. A

principal delas é a comunidade de Sagarana, cujas fiandeiras são conhecidas em todo o

Brasil. Proveniente de uma tradição secular na região, essas fiandeiras fazem todo o

processo artesanal, desde a colheita do algodão até a produção da peça de vestimenta

ou outra. Fizeram (e ainda fazem) parte de um projeto da entidade Artesanato Solidário,

que as ajudou a organizarem e melhorarem a comercialização de seus produtos. Essas

fiandeiras ainda mantêm a tradição de fiarem juntas, sempre cantando, o que é um

elemento atrativo a mais.
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Outros artesãos do município também elaboram sua produção, com diversos materiais,

como bonecos de pano, peças em madeira, couro, buriti, etc.

Bonfinópolis de Minas (MG)

O município de Bonfinópolis de Minas possui cerca de 6.500 habitantes e está localizado a

516km de Belo Horizonte e a 294km de Brasília. O início da ocupação desta região está

relacionado à busca por novas riquezas por mineradores, ainda no século XVIII. Aos poucos

esses mineradores foram se instalando na região, levando à criação de povoados que,

posteriormente, se tornaram distritos e municípios. Bonfinópolis de Minas, no caso, surgiu

inicialmente com outro nome, como distrito de Paracatu, e depois de Unaí. Apenas em

1962, Bonfinópolis de Minas foi emancipado.

Recursos Turísticos

Os recursos naturais do município, que se caracterizam basicamente pelo Rio Santa Cruz

e pela confluência entre os Rios Cabeceiras e Santa Cruz, apresentam potencial para uso

turístico, em função da existência de poços, pequenas quedas d'água, dentre outros.

A Igreja Matriz de Santo Antônio das Lajes também é um recurso atraente, por ser uma

construção histórica do século XIX. Em termos culturais, deve-se ressaltar a existência de alguns

festejos típicos, como a Festa de Reis, Cavalgada Romeira, Festa de Lajes, Festa da Lagoa.

O artesanato é muito tradicional, principalmente nos povoados do município. Nas

comunidades de Santo André, Saco da Roça e Riacho da Lagoa destaca-se a tecelagem

- em tear de algodão -, com a produção de peças de vestuário, tapetes e outros. Na

Comunidade de Santa Maria a ênfase é na produção de peças de cerâmica,

principalmente com caráter utilitário. 

Na sede do município, pode-se ressaltar a existência de fabriquetas de doces e de

biscoitos, produtos que atualmente são comercializados na região.

Brasilândia de Minas (MG)

O município de Brasilândia de Minas possui uma população estimada em 12 mil habitantes.

Sua base econômica é a agropecuária, evidenciando-se os cultivos de milho, feijão,

mandioca, soja e a criação de bovinos.

Recursos Turísticos

Seu patrimônio histórico-cultural pode ser utilizado como elemento de atração turística,

pois, além do casario do centro da cidade, há, também, sítios arqueológicos, cemitério

barroco, fazendas e engenhos antigos, dentre outros.

           



Ministério do Meio Ambiente

177

Em Brasilândia, alguns eventos de caráter cultural e/ou religioso têm potencial turístico,

como a Festa de São Sebastião, a Festa de Sant'Ana e a Vaquejada, especialmente os

grupos de Congado e Pastorinhas.

O artesanato da localidade reúne elementos interessantes, como a fabricação de

instrumentos musicais (rabeca e viola), vassouras, balaios e peneiras de palha, tecelagem,

produção de bonecas com palha de milho, dentre outros.

O município dispõe de diversos recursos naturais passíveis de uso turístico, como rios,

veredas, cachoeiras, grutas e cavernas, incluindo diversas trilhas para caminhada.

Apesar da atividade turística ainda ser incipiente, o município já conta com alguns

estabelecimentos de hospedagem para atender a eventuais viajantes.

O potencial turístico da região deve ser incentivado, pois é uma forma de incluir a

população local no processo de desenvolvimento do turismo. Destaca-se, nesse sentido,

a produção de derivados de leite, biscoitos, derivados de cana-de-açúcar, farinha de

mandioca, pequi, além da produção de doces e licores diversos.

Brasília (DF)

Brasília é a capital federal do Brasil e está localizada em meio ao cerrado brasileiro, um dos

ecossistemas mais ricos do país. A palmeira buriti, que é um dos símbolos do Cerrado,

também é o símbolo da cidade de Brasília.

Originalmente planejada para apenas 500 mil habitantes, o aumento excessivo da sua

população, principalmente nas chamadas cidades satélites e no seu entorno, provocou a

divisão do Distrito Federal, atualmente, em quase 30 regiões administrativas.

Recursos Turísticos

A cidade de Brasília e suas imediações possuem diversos parques naturais, indicados

como atrativos turísticos. Há o Parque da Cidade Sarah Kubitschek, com uma infra-

estrutura completa de lazer. Também deve ser mencionado o Parque Nacional de Brasília,

com piscinas de água corrente e trilha, e o Parque Olhos D'Água com diversas trilhas e

outras estruturas. Merecem destaque, ainda, o Parque de Águas Claras, o Jardim Botânico,

o maior do mundo, a RPPN Chapada Imperial e a APA do Planalto Central. A região possui

unidades de conservação mais restritas, como a Estação Ecológica de Águas Emendadas,

composta por diversas nascentes.

Além das unidades de conservação, Brasília ainda possui diversas cachoeiras em suas

imediações, como o Poço Azul, a Queda Mumunhas, a Cachoeira da Saia Velha e o Salto

do Tororó, entre outras. Os lagos e lagoas, como o Lago e Barragem do Paranoá e a Lagoa
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Bonita também são utilizados como áreas de lazer pela população da região.

Em termos culturais, é inegável que Brasília seja um patrimônio para o Brasil, pois constitui-

se no projeto modernista mais importante do século XX. O Plano Piloto, projetado para a

cidade, é dividido em dois eixos: Rodoviário e Monumental. No eixo Monumental ficam as

edificações com maior atratividade. Na sua parte leste, pode-se mencionar a existência de:

a Praça dos Três Poderes, o Panteão da Pátria, o Espaço Lúcio Costa, o Espaço Oscar

Niemeyer, o Congresso Nacional, a Catedral Metropolitana, o Palácio do Planalto, o Palácio

do Itamaraty e outras construções de caráter cívico. Já no lado oeste do eixo Monumental,

há recursos como: Centro Poliesportivo Ayrton Senna, Palácio do Buriti, Memorial JK,

Palácio da Alvorada, Catetinho, as Superquadras 107, 108 e 308 Sul (idealizadas como

modelos para posteriores construções), dentre outros.

As edificações de uso religioso, por sua vez, são interessantes por acolherem diversas

crenças e religiões. Além da Catedral Metropolitana (catolicismo), pode-se mencionar

ainda a existência da Mesquita do Centro Islâmico do Brasil (islamismo), o Templo Budista

da Terra Pura (budismo), o Templo da Seicho-no-iê (homônima), a Comunhão Espírita

(espiritismo), o Templo da Ordem Rosa-Cruz, a Igreja Messiânica Mundial, dentre outras.

Brasília ainda é contemplada com um grande parque hoteleiro e também com diferentes

espaços para a realização de eventos.

Buritis (MG)

O município de Buritis está localizado a 208km de Brasília e a 535km de Belo Horizonte,

possuindo, atualmente, cerca de 20.400 habitantes. A ocupação da região remonta aos

meados do século XVIII, com a instituição de fazendas. Inicialmente, o território foi distrito

de Paracatu e depois de Unaí, tendo sido emancipado em 1962.

Sua base econômica fundamenta-se na agropecuária, com ênfase nos cultivos de laranja,

arroz, feijão, milho e soja e, também, nas criações de bovinos, suínos e aves.

Recursos Turísticos

O município possui alguns recursos naturais passíveis de uso turístico, como as Cachoeiras

do Rio Urucuia e do Retiro, já utilizadas como local para entretenimento pela população da

região. As serras que compõem a área configuram uma agradável paisagem. 

Buritis possui, também, um conjunto arquitetônico tombado pelo município. Realiza

diversas festas de caráter cultural, como a Semana Farroupilha.

Seu variado artesanato, constituído por diversos tipos de produção, como arraiolo,

macramé, cerâmica e outros, tem nas peças produzidas em palha de buriti, com o apoio

da ONG Artesanato Solidário, o seu maior destaque.
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Chapada Gaúcha (MG)

O município de Chapada Gaúcha possui uma população de, aproximadamente, 7.300

habitantes e está localizado a 100km de Arinos, a 365km de Brasília e a 700km de Montes

Claros. A base econômica do município é a agricultura, com ênfase para a agricultura

mecanizada e para a produção de grãos, especialmente soja.

O povoamento da região, em que hoje se situa o município de Chapada Gaúcha, teve início

em 1976, com a criação do Projeto de Assentamento Dirigido à Serra das Araras, que tinha

como finalidade a colonização daquela área. O povoado inicialmente pertencia ao distrito

de Serra das Araras, que, por sua vez, pertencia ao município de São Francisco. Alcançou

sua emancipação apenas em 1995.

Recursos Turísticos

A manutenção dos costumes dos migrantes sulistas é muito forte na região. É comum ver

pessoas sentadas nas calçadas tomando chimarrão, mesmo sob o sol do sertão mineiro.

A experiência desses migrantes, que praticamente desbravaram essa parte do sertão, é

um elemento interessante para uso turístico.

No município há diversas comunidades, entre elas algumas quilombolas, como é o caso da
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Comunidade de São Félix, que vem lutando por seu reconhecimento. Esta mantém intacta

em suas tradições a dança do Lundun, bem como as danças do Quatro, do Tamanduá e

do Carneiro. Na comunidade de Ribeirão de Areia, que também é tradicional no município,

destaca-se a existência de um grupo para-folclórico de representações culturais. Nos

assentamentos encontram-se diversas comunidades, como é o caso da Comunidade do

Rio dos Bois e outras comunidades tradicionais, como a do Buraco (resquícios

quilombolas) e a do Buraquinho (tradicional produtor de farinha).

O Parque Nacional Grande Sertão Veredas é o principal atrativo do município e, talvez, até

mesmo da região. Entretanto, encontra-se fechado para visitação e sem previsão de abertura,

apesar de já terem sido definidas, pelo Plano de Manejo, as áreas de uso público. Acredita-se

que, em função das pendências fundiárias, o parque será aberto inicialmente pelo lado do

município de Formoso, pois a situação a ser resolvida naquela área é menos complexa.

O melhor acesso ao parque é pela Chapada Gaúcha, com apenas sete quilômetros de

estrada de terra. O parque já possui estradas que chegam aos principais atrativos, bem

como trilhas abertas, planejadas para trekking. No parque também é possível visitar a

Cachoeira Mato Grande, as Corredeiras da Onça, o Mirante Siriema e o Morro Três Irmãos.

Há, ainda, outras unidades de conservação no município, como o Parque Estadual Serra

das Araras e a Reserva Estadual de Desenvolvimento Sustentável Veredas do Acari, além

de outros atrativos naturais relevantes, como o Canyon dos Buraquinhos, o Rio dos Bois, o

Rio Tabocas e o Vão dos Buracos e Buraquinhos.

Os rios da região são caracterizados por suas fortes correntezas, águas cristalinas e leitos

de areia branca, constituindo cenários propícios a banhos ou a práticas de outras atividades

de recreação.

O município de Chapada Gaúcha promove, anualmente, o Encontro dos Povos do Grande

Sertão Veredas, que vem se tornando um evento tradicional, no qual se apresentam as

práticas culturais das comunidades do Vale do Urucuia.

Na comunidade da Serra das Araras é realizada uma tradicional festa - Festa da Serra das

Araras -, juntamente com a romaria em louvor a Santo Antônio. Sua população ainda

mantém intactas algumas manifestações culturais, como a Dança de São Gonçalo. No

artesanato, desenvolve trabalhos de bordados com temas locais.

Nessa região da Serra das Araras e das comunidades adjacentes, mantém-se muito forte

a história sobre o cangaceiro Antônio Dó, considerado o Lampião de Minas Gerais. Reza a

lenda que ainda permanecem parentes dele na região.

Na Chapada Gaúcha existe uma cooperativa agroextrativista com o objetivo de coletar a
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produção das comunidades rurais, embalá-las e vendê-las. A idéia é conseguir comercializar

todos os tipos de produtos feitos na região. Atualmente, já são vendidos: rapadura, cachaça,

soja, buriti desidratado, mel, açúcar mascavo, farinha de mandioca, dentre outros. 

Cristalina (GO)

O município de Cristalina localiza-se a 130km de Brasília, sendo conhecido porque diversas

de suas fazendas têm uma área de preservação permanente, indicando a consciência

ambiental da população. 

Recursos Turísticos

Destaca-se, em termos naturais, pela existência de diversas cachoeiras de fácil acesso,

como a Cachoeira do Arrojado, bastante visitada. Além das cachoeiras, vale ressaltar o

Ribeirão das Lajes, balneário construído pela prefeitura, e a Pedra do Chapéu. O “chapéu”

que dá nome à pedra constitui-se em um grande bloco de granito de 45 toneladas, que se

equilibra em uma pedra de 30 centímetros.

Os artesãos do município trabalham na produção de jóias, reconhecida em toda a região.

Isso se deve à existência, no município, da maior jazida de quartzo incolor do Brasil, o que

faz dela uma das maiores reservas de cristais já descoberta no mundo.

Formosa (GO)

O município de Formosa tem uma população de cerca de 90.300 habitantes e se localiza

a 280km de Goiânia e a 75km de Brasília.

A ocupação do local remonta aos meados do século XVIII e foi formada por uma população

que fugia de seu povoado por causa de uma epidemia de malária. O município, bastante

antigo, emancipou-se em 1843.

Recursos Turísticos

O município é conhecido na região por sua riqueza natural, pois possui diversas cachoeiras,

dentre as quais se destaca a Cachoeira do Itiquira, situada no Parque Municipal do Itiquira,

com 168 metros de altura, uma das mais altas da América Latina.  Além disso, lagoas e

grutas complementam o patrimônio natural do município.

Formosa também é conhecida por ter uma plataforma de salto de vôo livre, com alguma

infra-estrutura para receber turistas, inclusive alguns restaurantes de boa qualidade.

Formoso (MG)

O município de Formoso está localizado a 851km de Belo Horizonte e a 336km de Brasília,

com uma população estimada em 6.550 habitantes. Sua economia está baseada em

atividades agropecuárias, com destaque para as culturas de milho, feijão e soja e a criação
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de diversos tipos de rebanhos.

Uma particularidade do município é a existência, na sua população, de uma grande

quantidade de famílias numerosas e pessoas muito idosas, o que tornou Formoso

conhecido como local propício à longevidade e à fertilidade. Diz uma crença local, que isso

se deve ao clima saudável e às águas lá existentes.

Recursos Turísticos

O município de Formoso possui rios e lagos que podem vir a ser utilizados para o

desenvolvimento da atividade turística, tanto para banho quanto para a prática de outras

atividades. Os rios já são utilizados pela comunidade como um local de lazer.

O maior patrimônio cultural da região são as comunidades, dentre elas: Comunidade

Goiaminas, Comunidade Piratinga e o Assentamento São Francisco. Este último é o local

para onde foram realocados os habitantes da área, hoje Parque Nacional Grande Sertão.

Cada uma das comunidades tem suas práticas culturais específicas e desenvolve

atividades como artesanato, produção de farinha, dentre outras.

As principais manifestações folclóricas da área, como um todo, são as Folias de Reis e as

Cavalgadas, ainda muito presentes nas suas comemorações.

Paracatu (MG)

O município de Paracatu localiza-se a 220km de Brasília, a 350km de Goiânia e a 482km de

Belo Horizonte. Estima-se que possua, atualmente, uma população de 76 mil habitantes. A

base econômica do município é diversificada, passando pela agricultura tecnificada de

grande porte, por uma pecuária intensiva, pela exploração mineral modernizada e pela

exploração agrícola de subsistência.

Recursos Turísticos

A história do município de Paracatu relaciona-se ao histórico de ocupação do noroeste de

Minas Gerais, que remonta ao final do século XVI. Nesse período foram descobertas

minas na região, o que propiciou sua ocupação e o seu desenvolvimento. Considera-se

essa região a última grande descoberta aurífera de Minas Gerais. Após passar por um

período de grande prosperidade econômica, a riqueza se dissipou, iniciando-se o declínio

da vila de Paracatu. Seu crescimento foi retomado com base na agropecuária e,

posteriormente, com a construção de Brasília, seu desenvolvimento econômico obteve

um novo impulso.

O município de Paracatu guarda, até hoje, a história de todos os seus períodos por intermédio

de edificações, como casarios, igrejas, sobrados, etc. Destacam-se a Igreja Matriz de Santo

Antônio - arquitetura religiosa do século XVII -, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário -

arquitetura religiosa do século XVIII -, o Museu Histórico - localizado no prédio construído em

1903 para abrigar o Mercado Municipal -, Passo da Paixão e Chafariz da Traianna, entre outros.
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Paracatu, apesar de ter passado por diversos momentos de desenvolvimento, é

conhecido por manter tradições culturais e folclóricas, dentre as quais a Tapuiada, as

Folias de Reis, a Dança do Pauzinho, o Maculelê e a Caretada, além da presença de uma

manifestação de origem japonesa, o Bon-Odori, iniciada pelos agricultores descendentes

de japoneses que se instalaram na região.

Os recursos naturais existentes no município são próprios para a prática de diversas

atividades de lazer e turísticas, como trekking, rappel, entre outras. Desses recursos,

fazem parte: as cachoeiras do Desidério, Sete Quedas, do Templo, do Altar, do Teixeira,

Deus-me-livre e Água Branca, além da queda do Córrego Olhos D'Água. Também

merecem citação as grutas de Santa Fé, do Bonsucesso e a Lapa do Brocotó.

O município possui diversos rios, córregos e ribeirões, igualmente propícios a atividades

de lazer, e um empreendimento, Terra do Encantado, onde há trilhas, cachoeiras,

cascatas, córregos e grutas.

Em Paracatu podem ser encontradas algumas preparações culinárias típicas da

localidade, como o molho-de-banana, o doce de melindres de lima, o bolo de domingo, o

requeijão de bexiga (ou requeijão de Urucuia), além, é claro, da típica cozinha mineira.

O artesanato da região é esparso e diversificado; há desde a produção oriunda das

fiandeiras e trabalhos em buriti até de peças em palha de coqueiro, cera, chifre e barro.

Pintópolis (MG)

O município de Pintópolis tem uma população de, aproximadamente, 7 mil habitantes, dos

quais a maioria reside na área rural. A ocupação da região remonta ao início do século XX

e seu nome é uma homenagem à família pioneira do local.

Recursos Turísticos

Em Pintópolis, são vários os recursos hídricos passíveis de aproveitamento pelo turismo,

como a Vazante do Rio Acari, a Ilha do Riacho Fundo, a Barra do Rio Urucuia com o Rio São

Francisco, dentre outros, propícios para banhos ou para prática de atividades desportivas.

O Assentamento Alvorada, cuja comunidade possui um pequeno embarcadouro, tem

interesse na sua utilização para a prática de atividades turísticas.

Riachinho (MG)

Riachinho possui uma população de cerca de 8 mil habitantes e se localiza a 315km de

Brasília e a 615km de Belo Horizonte. A base econômica do município é a agropecuária,

com destaque para: o cultivo de soja, sorgo e feijão; banana e melancia; e para a criação
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de diversos rebanhos.

O município de Riachinho é bastante novo, tendo sido emancipado em 1992.

Anteriormente, o território pertencia a São Romão e foi palco, em meados do século XVIII,

da Revolução do Sertão, uma das primeiras lutas importantes pela independência do Brasil.

O município levou esse nome por estar situado em uma área com muitos riachos, córregos

e ribeirões.

Recursos Turísticos

É comum encontrar casas de farinha em todo sertão mineiro, mas no município de

Riachinho essas estruturas estão especialmente presentes, podendo ser utilizadas como

atrativos porque fazem parte da cultura local. 

Diversos ribeirões, córregos e riachos existentes no município também poderão ser

utilizados para esse fim. Do seu patrimônio natural ainda constam: a Lapa do Boi, a

Cachoeira dos Confins e a Lagoa do Cinqüenta.

Em termos artesanais, a tecelagem e a fiação estão sendo consolidadas por meio da

participação no Programa Artesanato Solidário, também em desenvolvimento no município

de Uruana de Minas.

São Romão (MG)

A ocupação da região em que se localiza o município de São Romão iniciou-se com o intuito

de garantir segurança para a comunicação comercial entre as minas e o litoral, que era feita por

meio do Rio São Francisco. A história da região é marcada pela luta contra os índios caiapós,

pela repressão aos quilombos e pelo inconformismo com a situação de colônia, o que levou o

município a participar da Revolução do Sertão. Entretanto, somente em 1923, centenas de

anos após o início da ocupação, é que São Romão se tornou município.

Recursos Turísticos

Em função de sua história, a cultura da região está muito relacionada à mineração, aos

escravos, ao pastoreio e à navegação fluvial. Suas manifestações folclóricas expressam-se

pelo Bumba-meu-Boi, Congadas, Batuque de São Gonçalo e pelas Cavalhadas.

Do seu patrimônio arquitetônico-cultural constam edificações de interesse turístico, tais

como: Matriz do Divino Espírito Santo, Igreja de Santo Antônio, Antiga Cadeia Pública, Igreja

de Nossa Senhora do Rosário, além do casario histórico do centro da cidade. O cemitério

também desperta interesse, pois possui diversos túmulos antigos, do século XVII.

Seu principal atrativo natural é o próprio Rio São Francisco, além de diversos rios e ribeirões

que permeiam o município, bem como suas várias cachoeiras. O grande número de

veredas existente é outra atração local.
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São Romão contém, ainda, algumas unidades de conservação, como a Reserva Biológica

de Serra Azul, o Parque Municipal do Jaíba e a APA de São Romão. 

Unaí (MG)

O município de Unaí, com uma população de cerca de 70 mil habitantes, é considerado um

pólo de serviços para a região do Vale do Urucuia. A cidade é mais desenvolvida que as

demais que compõem o Vale e dispõe de serviços básicos de medicina, advocacia,

comércio e outros, não encontrados nos demais municípios da região.

O acesso fácil para o sul de Minas (por Paracatu), para Brasília e para todo o Vale do Rio

Urucuia evidencia seu papel como município central. Unaí localiza-se a 160km de Brasília.

Recursos Turísticos

No território do município muitos são os recursos com potencial turístico. Seu patrimônio

natural é composto por grutas - do Tamboril, do Gentio e do Quilombo -, cachoeiras - da

Jibóia, do Queimado e do Rio Preto - e serras - Geral do Rio Preto, do Pico e do Jataí. A

Cachoeira da Jibóia é considerada o principal atrativo por sua magnitude, constituindo-se

em uma queda livre de 120 metros de altura. 

Os rios e ribeirões que cortam o município - como os rios Preto, São Marcos e Soberbo e

os ribeirões do Carmo, da Aldeia, do Roncador - também podem ser usados para banhos

e outras atividades de lazer, e suas águas mantêm ainda alto grau de pureza.

A Tecelagem Artesanal de Unaí, empreendimento que surgiu como iniciativa de uma

associação espírita do município, com o objetivo de resgatar técnicas de tecelagem

artesanal e propiciar uma atividade econômica para grupos excluídos da sociedade, é um

local propício à visitação. A Tecelagem compra os fios de algodão e com eles desenvolve

todo o processo de tecelagem, produzindo grande variedade de derivados, desde toalhas

até almofadas, tapetes e colchas, cujos padrões são modificados periodicamente.

Uruana de Minas (MG)

O município de Uruana de Minas possui uma população de, aproximadamente, 3.300

habitantes e está distante 692km de Belo Horizonte e 272km de Brasília.

O povoado, hoje município de Uruana de Minas, surgiu em 1964, com a construção de uma

capela no local, antes conhecido como Santo Antônio. O incidente ocorrido no dia da

celebração da primeira missa permite seu uso turístico, pois houve uma grande briga nas

imediações da igreja, envolvendo muitas pessoas, o que fez com que o local passasse a

ser chamado de São José dos Cacetes. O nome Uruana de Minas surgiu apenas em 1972

e o município foi emancipado em 1995.
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Sua base econômica fundamenta-se na agropecuária, com a produção de algodão, milho,

soja e feijão e, também, com a criação de bovinos.

Recursos Turísticos

Uruana de Minas tem muitos recursos turísticos importantes, tanto naturais quanto

culturais. Em termos naturais, destacam-se as diversas cachoeiras, com ênfase na

Cachoeira da Jibóia, que possui 100 metros de altura, em queda livre.

Culturalmente, enfatiza-se o trabalho das fiandeiras que, juntamente com outros

municípios da região, fazem parte do Programa Artesanato Solidário. Essas fiandeiras

participam de todo o processo do algodão, desde a colheita, preparação, fiação,

tingimento (com produtos naturais) até a produção de peças. A comercialização ainda é

muito restrita em função de diversos fatores, mas a observação do processo produtivo

constitui-se atrativo de grande interesse.

Deve-se considerar, ainda, o aproveitamento, para utilização turística, da Feira Cultural de

Uruana de Minas, famosa em toda a região. Em termos artesanais, os produtores de

gamelas merecem destaque.

Urucuia (MG)

O município de Urucuia possui uma população estimada em 9.700 habitantes e está

localizado a 600km de Belo Horizonte e a 330km de Brasília. A ocupação da região

remonta a meados do século XIX, com a instituição de uma fazenda onde hoje está situado

o município.

A base econômica de Urucuia fundamenta-se na agricultura, que se caracteriza por

diversas culturas, especialmente a produção de côco irrigado, café irrigado e mandioca. A

pecuária também é bastante significativa, com a criação de diversos tipos de rebanhos.

Recursos Turísticos

A diversidade de elementos naturais e culturais permite seu uso turístico. Possui, como

principais recursos naturais, o Rio Urucuia e o Lago Mutuca, que atraem visitantes em

busca de pescaria, pois suas águas ainda mantêm alto índice de pureza e são

extremamente límpidas.

Os recursos culturais do município já vêm sendo trabalhados como produtos turísticos. Por um

lado, há artesãos que confeccionam, com palha de buriti, balaios, cestas, peneiras, redes,

esteiras, caixas, embalagens, etc. e, por outro, doceiras que produzem diversos tipos de doces

elaborados com os frutos da região, como figo, buriti, banana, goiaba, manga, mamão e outros.

Atualmente, está sendo desenvolvido um trabalho com as doceiras, visando a imprimir uma
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característica local em suas produções. A idéia é criar a cultura de comercialização dessas

compotas com embalagens feitas da palha do buriti, com trançados do talo, da palha ou

da seda do buritizeiro.

PÓLO CAMINHOS DO OESTE

O Pólo Caminhos do Oeste é formado pelos municípios que se localizam à margem

esquerda da parte baiana do Médio São Francisco, quais sejam: Angical, Barra, Barreiras,

Bom Jesus da Lapa, Catolândia, Côcos, Correntina, Formosa do Rio Preto, Ibotirama, Luís

Eduardo Magalhães, Muquém de São Francisco, Riachão das Neves, Santa Maria da

Vitória, Santa Rita de Cássia, Santana, São Desidério e São Félix do Coribe.

Os componentes deste pólo estão ligados por um desenvolvimento histórico pertinente,

em alguns aspectos, às suas relações econômicas, sociais e culturais, que apresentam

características e ações semelhantes.

A ocupação da região oeste, responsável pelas suas características atuais, é distinguida

por dois períodos: o primeiro, compreendido desde sua ocupação até a segunda metade

do século XX e, o segundo, de lá até os dias de hoje.
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Ponte sobre Rio São Francisco - Bom Jesus da Lapa (BA)
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O primeiro período caracteriza-se por uma ocupação bastante influenciada pelo Rio São

Francisco e um reduzido relacionamento com outras regiões do Estado ou de outros

estados, até mesmo entre os municípios do oeste.

O segundo período de ocupação do município, com início na década de 1950, é

reconhecido pela expansão agrícola e pelo grande crescimento da produção agrícola

tecnificada de grande porte, a migração de grupos de diversas regiões do Brasil e mesmo

de outros países, e o desenvolvimento expressivo de alguns municípios.

No que diz respeito ao desenvolvimento da atividade turística, é expressiva a superioridade

do município de Barreiras em termos de infra-estrutura de apoio, seguida, cada vez mais

de perto, pelo município de Luís Eduardo Magalhães. Ambos, em função de sua infra-

estrutura e da presença de multinacionais relacionadas com a produção agrícola local,

também são propícios ao desenvolvimento do turismo voltado para eventos corporativos.

O município de São Desidério destaca-se pela organização e operação do turismo, com

ênfase nos recursos naturais. Trabalha com o enfoque do ecoturismo, vocação, também,

de outros municípios com recursos naturais interessantes na região, como aqueles

localizados no Vale do Rio Corrente: Santa Maria da Vitória, São Félix do Coribe, Correntina

e Santana. O município de Bom Jesus da Lapa, por sua vez, é o que recebe o maior

número de turistas e romeiros, movidos pelo interesse religioso.

As comunidades tradicionais, que foram muito prejudicadas com a expansão do

agronegócio no local e atualmente sobrevivem em áreas bastante isoladas, poderão

usufruir do processo de desenvolvimento turístico da região, se forem nele inseridas.

Poderão ser incluídas no processo, também, as diversas comunidades quilombolas -

existentes em maior volume nas proximidades do município de Bom Jesus da Lapa - e os

assentamentos de reforma agrária.

Apesar do patrimônio arqueológico da região ainda não ser utilizado para fins turísticos,

possui enorme potencial para a estruturação desses atrativos. Na área de vale do oeste

baiano há um grande volume de material arqueológico, cuja maior parte se encontra em

boas condições de conservação, em função das características do solo em que se situam.

Urnas funerárias, especialmente, são encontradas em profusão.

O transporte é um obstáculo ao desenvolvimento do turismo na região, em função das

grandes distâncias dos centros emissores, das restrições do aeroporto de Barreiras e do

péssimo estado de conservação das rodovias.

Na seqüência, é descrito um panorama bastante breve dos municípios que compõem essa

região, para melhor entendimento.
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Angical (BA)

O município de Angical, com cerca de 14 mil habitantes, localiza-se a 886km de Salvador e

a 40km de Barreiras.

Recursos Turísticos

Angical é conhecida pela sua cultura tradicional, especialmente  pela musicalidade e pelos

grupos de Congada e, também, por abrigar um grande número de projetos de

assentamento do INCRA. É muito importante que esses projetos sejam considerados nos

processos que visem ao desenvolvimento do turismo na região. Há áreas de

assentamento, inclusive, localizadas nas margens do Rio São Francisco.

O artesanato confeccionado em barro é bastante tradicional. 

Barra (BA)

O município de Barra tem um posicionamento estratégico, entre as regiões da Chapada

Diamantina e a do oeste baiano. Entretanto, se antes era um pólo regional, o surgimento

da cidade de Barreiras ocasionou seu deslocamento, contribuindo para o isolamento do

município, situação que persiste até os dias atuais.

Uma de suas principais atividades econômicas é a pesca, que está se tornando cada vez

mais difícil em função da pesca predatória e da poluição dos rios. Devido a essa tradição

pesqueira, o município é sede de muitas colônias de pescadores. Ainda, mantém em sua

área diversas comunidades quilombolas.

Recursos Turísticos

O município de Barra destaca-se, na região oeste do Estado, por seus patrimônios histórico

e arquitetônico, como o prédio da Prefeitura, o Centro Cultural Avelino Freitas, o Palácio

Episcopal, a Igreja do Bom Jesus da Boa Morte e a Catedral de São Francisco. 

As manifestações culturais locais são bastante preservadas; há mais de 200 anos, por

exemplo, é realizada a Marujada no município. As festividades de São João são igualmente

famosas, por encenarem uma suposta disputa.

O Mercado Municipal, além de ser um belo exemplar do patrimônio da localidade, propicia o

contato com os produtos típicos da região, como esteiras, sacolas, cestos e chapéus de palha,

vasos, potes e esculturas de cerâmica, mel, rapaduras e cachaça artesanal. O município

também é reconhecido por sua tradição ceramista, em atividade até hoje na região. 

O Rio São Francisco é considerado seu maior atrativo, assim como os outros rios que o

permeiam (Rio Grande e Rio Preto). Além da pesca e do uso de embarcações nos rios,

durante o período da seca também é possível desfrutar das praias fluviais que se formam.
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Está em processo um projeto de recuperação de trecho do São Francisco, visando a

permitir a extensão da hidrovia do São Francisco, o que possibilitará, conseqüentemente, a

estruturação de passeios de barco pelo Rio. 

A comunidade de Brejos e o Povoado de Icatu são locais bastante isolados, com um rico

patrimônio natural, composto por dunas e areais.

A culinária local também merece ser explorada como um elemento a mais de atratividade

para visitantes e é composta por pratos, tais como: moqueca de surubim, curimatá

recheada ao forno, peixe frito, doces e salgados artesanais à base de tapioca (petas,

ginetes, bolachas de côco), dentre outros.

Barreiras (BA)

O município de Barreiras tem sua origem relacionada à divisão de terras de antigas

sesmarias, o que levou as primeiras famílias a estruturarem suas vidas no local. Presume-

se que a abundância de mangabeira, com cuja seiva se produz borracha, foi determinante

para o desenvolvimento da região. Atualmente, sua base econômica está na produção de

soja e de outros grãos, com meios mecanizados, por grandes fazendeiros e agricultores

do Sul do Brasil.

Recursos Turísticos

A história de ocupação de Barreiras é bastante antiga. Por esse motivo, há bens histórico-

culturais relevantes no local, que possuem certo grau de atratividade. É o caso, por

exemplo, do Mercado Velho de Barreiras, que está aguardando a revitalização, e do Arraial

da Penha, local onde o município teve início. Além do mercado, diversos outros casarios

constituem o atual “centro histórico” de Barreiras e podem ter aproveitamento turístico.

O aeroporto da cidade, por sua vez, foi utilizado para operações militares durante a

Segunda Guerra Mundial e, por isso, sua pista de pouso tem o formato de uma rosa-dos-

ventos. A influência dos norte-americanos no município foi notável por conta disso, tanto

que Barreiras foi uma das primeiras cidades do Brasil a utilizar copos descartáveis.

Destaca-se, ainda, a existência do Museu Napoleão de Matos Macedo, que está sob

responsabilidade do Projeto Central, desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de

Janeiro (UFRJ), cuja finalidade é estudar o patrimônio arqueológico da região.

Com relação à cultura, o grande número e a diversidade dos migrantes que hoje residem

na cidade transformaram Barreiras em um grande caldeirão cultural. O hibridismo é a

característica mais marcante da cultura da região, que ainda está se consolidando em

função de todas as mudanças ocorridas. 
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É possível assim, encontrar, no Mercado do Produtor, produtos típicos dos grupos que

habitam o município, tais como: queijos, doces típicos, biscoitos típicos e outros, bem como

artesanato em cerâmica e palha, os principais da região. 

A mistura de culturas é bem visível nas manifestações folclóricas, presentes no município.

Há o Bumba-meu-Boi, Quadrilha, Samba de Roda, Terno de Reis, Mulinha, dentre outros.

O Rio de Ondas é um dos grandes atrativos, embora suas margens estejam muito

ocupadas por residências de veraneio e empreendimentos de lazer. A APA do Rio de

Janeiro também é um local bastante visado para desenvolvimento do turismo, pois na área

da unidade de conservação localizam-se as duas cachoeiras mais importantes do

município: do Redondo e do Acaba-Vidas. 

Na Cachoeira do Acaba-Vidas, por exemplo, há potencial para a prática de esportes de

aventura, como rappel. No Rio de Ondas, por sua vez, é possível estruturar passeios de

bote, canoagem e bóia-cross.

Além desses recursos, poderão ter aproveitamento turístico: a Cachoeira do Rio do Ouro,

diversos rios e também serras que circundam a cidade, onde é possível desenvolver

diversas práticas.

O município faz parte do Pólo Turístico Caminhos do Oeste, cuja atuação vem ganhando

força nos últimos anos. Barreiras possui, ainda, diversas estruturas para a realização de

eventos, com capacidade para 100 a 300 pessoas, bem como estabelecimentos de

hospedagem de diferentes categorias.

Bom Jesus da Lapa (BA)

O município de Bom Jesus da Lapa conta, atualmente, com uma população de cerca de

55 mil habitantes. Sua história do município está intimamente ligada à história do Santuário,

cujo início remonta ao século XVII, quando um pregador errante encontrou a montanha, em

que hoje se situa o santuário, após ter tido a visão dela em sonho. Comerciantes e

desbravadores, usuários do Rio São Francisco, passaram a parar no local para conversar

com o monge e, também, para deixar a seus cuidados pessoas doentes, uma vez que este

recolhia pobres, índios e outros necessitados, acolhendo-os no hospital ou no abrigo que

lá havia fundado. Aos poucos, a fama do trabalho do pregador foi se disseminando e o

Santuário acabou por se tornar local de romaria.

Na região de Bom Jesus da Lapa não há indústrias e nem grandes plantações. A fruticultura

irrigada, possível em função dos diversos projetos de irrigação da CODEVASF da região, é

muito importante para a economia local. Entretanto, a base econômica do município está

na receita gerada por romeiros e turistas que visitam a cidade.
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No município localizam-se dezenas de comunidades quilombolas, muitas delas em

processo de reconhecimento pela Fundação Palmares e pelo INCRA. A região é conhecida

pelos conflitos entre grandes fazendeiros e comunidades quilombolas e marcada pela

história da Comunidade Rio das Rãs, a mais famosa de toda Bahia. Bom Jesus da Lapa

mantém, em suas imediações, um grande número de assentamentos. 

Ênfase deve ser dada ao atual município de Serra do Ramalho, que foi território de Bom

Jesus da Lapa, cuja área foi planejada quando da construção da Barragem de Sobradinho

como um grande projeto de assentamento para os grupos desabrigados. Esse projeto

abrangeu uma reserva extrativista e 23 agrovilas. Todo trabalho de suporte à área ainda é

feito por entidades de Bom Jesus da Lapa.

Atualmente, está sendo desenvolvido o Projeto Bem-Te-Vi, do INCRA, que visa à

promoção de atividades econômicas com foco na preservação e na efetiva geração de

receita pelas comunidades. Dentre essas atividades está o turismo; o preparo das

comunidades por meio deste projeto facilitará suas inserções no desenvolvimento do

segmento.

Recursos Turísticos

Bom Jesus da Lapa é reconhecida nacionalmente pelo fluxo de romeiros e de outros

visitantes com motivação religiosa, que têm como atrativo principal o Santuário de Bom

Jesus da Lapa. Entretanto, constata-se que as condições oferecidas a esses visitantes, em

termos de higiene, organização e conforto, ainda são precárias, apesar de apresentarem

expressiva melhora nos últimos anos.

As principais datas de concentração de visitantes no Santuário são os dias 6 de agosto, 15

de setembro e 4 de outubro, dias em que se realizam, respectivamente, a Festa do Bom

Jesus, a Festa de Nossa Senhora da Soledade e a Festa do Romeiro.

Além deste grande atrativo, o município dispõe de alguns outros recursos, naturais e

culturais, que permitem seu aproveitamento pelo turismo. O principal deles é o próprio Rio

São Francisco, com suas várias ilhas, onde podem ser desenvolvidas várias atividades de

lazer. Além disso, destacam-se algumas construções históricas no centro urbano e na área

rural, porém em pequena quantidade. A cidade mantém manifestações folclóricas vivas,

em especial a Marujada, incluindo também a Caretagem e o Reis do Campo. O território do

município abriga material arqueológico, pouco explorado por cientistas, bem como

cavernas.

Deve-se ressaltar, ainda, que a cidade é ponto de passagem e de parada de turistas que

se deslocam de Brasília ou Goiânia para o litoral da Bahia; entretanto, esse fluxo ainda não

é trabalhado pelo município. 
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Catolândia (BA)

O município de Catolândia possui uma população de, aproximadamente, 3 mil habitantes.

Suas origens remontam à ocupaçào do sertão da Bahia por desbravadores, em busca de

ouro e pedras preciosas, em meados do século XIX. Estabeleceu-se uma povoação no

local, que, em 1962, foi emancipada com o nome de Catolândia, em homenagem a seu

fundador.

A base econômica de Catolândia é a agropecuária, com ênfase para as culturas de milho,

cana-de-açúcar e para a pecuária de corte. Uma atividade que vem apresentando

crescimento é a piscicultura.

Recursos Turísticos

O município conta com algumas pequenas fábricas de produtos artesanais, como

cachaça e rapadura. A cachaça Brejeira, produzida em várias comunidades locais, é

bastante apreciada na Bahia e pode ser um processo produtivo de interesse para

visitação.

A culinária tradicional é um atrativo especial. Diversos moradores, além de produzirem a

matéria-prima, também preparam o prato. Um dos mais conhecidos é a galinha caipira

com pirão. Na feira da cidade é possível entrar em contato com vários itens culinários

tradicionais locais, como doces artesanais de frutas típicas da região, biscoitos variados

feitos à base de tapioca (petas, queijadas, ginetes e outros) e licores artesanais de frutas

silvestres.

As festas populares mais conhecidas são, em geral, ligadas à religiosidade, como a Festa

do Divino Espírito Santo e a Festa de Nossa Senhora da Penha (padroeira do município).

Seu patrimônio natural, como rios, grutas e lagos, inclui-se no potencial turístico, a

exemplo da Gruta do Catão, que já é operada por empresas de São Desidério e Barreiras.

Côcos (BA)

O município de Côcos possui uma população de, aproximadamente, 18.500 habitantes e

localiza-se a 980km de Salvador. Abriga, atualmente, uma grande área preservada por

unidades de conservação e tem na agricultura sua atividade econômica principal.

Destaca-se o desenvolvimento do “Café da Fronteira”, que produz café por meio de

irrigação, em áreas de cerrado.

Recursos Turísticos

Além do PN Grande Sertão, o município engloba outras unidades de conservação, como o

Refúgio de Vida Silvestre das Veredas do Oeste Baiano e duas reservas extrativistas. Na

Resex Itaguari, 30 famílias se beneficiam da exploração do cerrado e na Resex Carinhanha,
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por sua vez, 15 famílias. Essas unidades constituem-se recursos naturais que podem, no

futuro, vir a ser utilizados para o desenvolvimento de atividades de cunho turístico.

O Rio Carinhanha é um dos elementos potenciais para tanto, assim como o Rio Formoso.

O município também mantém algumas manifestações culturais que podem ser utilizadas

para o turismo, como o Terno de Reis, o Lundum e a Catira. Estas duas últimas

manifestações são praticadas por uma comunidade de descendentes de portugueses -

brancos e de olhos azuis - que trabalham a terra nas roças da região.

Correntina (BA)

Correntina possui uma população de, aproximadamente, 31.900 habitantes e localiza-se

a 980km de Salvador e a 500km de Brasília. O município tem sua história ligada às

expedições dos bandeirantes, em meados do século XVIII, mas a vila recebeu o foro de

cidade apenas em 1939.

Economicamente, Correntina caracteriza-se por utilizar agricultura irrigada e grandes áreas

com cultivo de soja. O fato de não haver estrada asfaltada ligando a cidade às demais da

região Oeste faz com que sofra certo isolamento, situação que deve mudar, em breve,

com o asfaltamento, já em curso, da estrada que liga a cidade até São Desidério.

Recursos Turísticos

O município é banhado pelos Rios Correntina, Arrojado, Santo Antônio, Guará e Rio do

Meio. Este último corta a cidade e forma, em seu centro, a Ilha do Ranchão, um dos

principais atrativos de Correntina. O mesmo Rio, um pouco adiante, forma o arquipélago

“Sete Ilhas”, também bastante visitado; neste arquipélago há pontes ligando uma ilha a

outra. Em termos naturais, destaca-se ainda, a presença de cachoeiras, veredas,

paredões, morros e grutas. 

Em termos culturais, a tradição se expressa nas manifestações de grupos de Reis,

especialmente pelo grupo de Reis da localidade Salto, que traz sempre uma “tradição

renovada”. As “Encomendadeiras de Almas de Correntina”, que tangibilizam uma antiga

tradição de penitência e “livração” de espíritos, também podem ser consideradas de

interesse turístico.

Formosa do Rio Preto (BA)

O município de Formosa do Rio Preto está a mais de 1.000 quilômetros de distância de

Salvador. Foi emancipado de Santa Rita do Rio Preto em 1961. Seu histórico de ocupação

remonta à primeira metade do século XIX, por aventureiros procedentes do Piauí em busca

de ouro e pedras preciosas. Os povoados formados na região acabaram por servir, durante

muito tempo, como pontos de pouso para tropeiros e viajantes em trânsito entre Piauí,

Goiás e Maranhão.
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A principal atividade do município é a agropecuária, com ênfase na produção de soja, milho,

arroz e feijão e a criação de bovinos, ovinos e caprinos.

Recursos Turísticos

Os bens representativos da cultura de Formosa do Rio Preto são as igrejas - Igreja Sagrado

Coração de Jesus e a Matriz Sagrado Coração de Jesus - e algumas manifestações culturais

que resistem ao tempo, como o Reis dos Caboclos e os Cantos de São Cosme e São Damião.

Apesar da atividade turística no município ainda ser bastante incipiente, seu parque

hoteleiro possui cerca de 100 leitos, na atualidade.

Ibotirama (BA)

Ibotirama era denominada, até 1931, de Jardinópolis. O início do povoado deu-se com o

estabelecimento de fazendas no local, ainda no século XVII. Aos poucos as fazendas

foram desenvolvendo pequenos povoados em suas áreas, que tiveram o comércio e a

fertilidade do solo da região como chamariz à chegada de novos habitantes.

A agropecuária é sua principal atividade econômica, com destaque para a produção de

batata-doce, em termos agrícolas, e para as criações de bovinos, eqüinos e caprinos, em

termos de pecuária.

O município de Ibotirama possui características de cidade polarizadora da região oeste,

em função de sua localização estratégica, pois é um elo entre as duas margens do Rio

São Francisco e, também, o acesso principal entre Salvador e a região de cerrado da

Bahia.

Recursos Turísticos

Ibotirama possui alguns recursos naturais que podem vir a ser utilizados no

desenvolvimento do turismo, como a Barragem Itapeba, o Poço do Peixe, a Reserva

da Fazenda Pé de Serra, a Reserva Natural Arame e o próprio Rio São Francisco.

No núcleo urbano, algumas construções transmitem um pouco da história do

município, como o Mercado Municipal e a Paróquia Nossa Senhora da Guia.

Culturalmente, evidencia-se pelos grupos de Reis e de Dança de São Gonçalo. A

cidade promove, ainda, o Festival de Música e Poesia, famoso na região e que preza

as produções de caráter regional. Apesar do município não ter atividade turística

desenvolvida, já possui um conjunto de estabelecimentos de hospedagem.

Luis Eduardo Magalhães (BA) 

O município de Luís Eduardo Magalhães, antes distrito de Barreiras, foi emancipado há

seis anos, contando àquela época com uma população superior a 20 mil habitantes. A
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economia do município é liderada pelo agronegócio da soja, complementada por uma

agroindústria dirigida ao processamento do grão.

Recursos Turísticos

A cultura do município é muito híbrida e ainda é difícil identificar o que é tradicional ou não,

mesmo porque o município é novo. Há alemães, italianos, japoneses, paranaenses,

nordestinos em geral, paulistas e outros. 

O município faz parte do Projeto Central, desenvolvido pela equipe de arqueologia da UFRJ

e, por conta disso, teve instalado, em 2004, o Museu da Terra.

Conta, ainda, com alguns recursos naturais que podem ser utilizados para visitação, como

o parque municipal entre os Rios de Janeiro e das Balsas, o Parque Urbano do Cerrado e

o Parque Fioravante Galvani.

Localiza-se, em seus limites, o Assentamento Rio de Ondas, com o qual o município está

trabalhando um projeto de artesanato com sementes do cerrado. Dentro em pouco, haverá

peças de artesanato disponíveis no mercado, confeccionadas por essa comunidade.

O turismo de negócios tem acontecido naturalmente, em função do agronegócio. Após

sua emancipação, empresas foram se instalando no local e, atualmente, o fluxo de

visitantes tem apresentado crescimento contínuo. O município vem se estruturando para

isso, e hoje já dispõe de espaços para eventos e oferta hoteleira diversificada.

Muquém de São Francisco (BA)

O município, originalmente com território nos municípios de Barra e Wanderley, foi criado

em 1989. Hoje, tem na agricultura uma de suas principais atividades, com ênfase no cultivo

de batata doce; a pecuária, por sua vez, desenvolve-se com a criação de bovinos, ovinos

e eqüinos.

Recursos Turísticos

Apesar de não ter uma atividade turística consolidada, a cidade de Muquém de São

Francisco possui algumas pousadas. O município detém potencial para o desenvolvimento

do turismo, notadamente no grande número de sítios arqueológicos existentes. Em termos

naturais, localiza-se às margens do Rio São Francisco e, também, é circundado pela Serra

do Cipó e pela Serra do Piragiba.

Riachão das Neves (BA)

Riachão das Neves tem, atualmente, uma população de cerca de 3 mil habitantes. O

povoamento da região teve início no começo do século XIX, pelas mãos de colonos vindo

de Pernambuco em busca de terras férteis. Transformou-se em município em 1962.
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A agricultura continua sendo uma das principais atividades econômicas da região,

destacando-se, atualmente, pelo cultivo de soja, arroz, milho e feijão. A pecuária também

é praticada na localidade, porém, não há um tipo de criação predominante. Nos dias atuais,

a região é dominada pelo município de Barreiras, que exerce todo tipo de influência sobre

os demais municípios da região.

Recursos Turísticos

Sua atividade turística ainda é incipiente, mas já conta com algumas pousadas na cidade,

garantindo a hospedagem de eventuais visitantes. O município de Riachão das Neves é

composto por alguns rios, considerados seus recursos naturais: Rio Branco, Rio Bom

Jesus e Rio Grande. Também, o artesanato se faz presente na confecção de produtos

com base em renda, bordado, tecelagem e cerâmica.

A Serra do Tapuia constitui-se elemento de grande importância, em função da profusão de

pinturas rupestres dentro das grutas e em paredões.

Santa Maria da Vitória (BA)

O município de Santa Maria da Vitória tem uma população de, aproximadamente, 42.500

habitantes. A cidade é considerada “irmã” de São Félix do Corrente, dela separada apenas

por uma ponte.

Devido à sua localização estratégica, tornou-se um entroncamento rodoviário regional e

passou a ter um papel de intermediário na circulação de mercadorias na região.

Recursos Turísticos

O Rio Correntes, considerado como um dos rios mais bonitos do local,  possui enormes

pedreiras em seu leito, com até 15 metros de altura. Neste trecho há barcos que ainda

conseguem subir o Rio com turistas, possibilitando uma inusitada visão.

Apesar do turismo na localidade ainda ser incipiente, todo ano é realizado o evento Eco-

bóia, no qual muitas bóias descem o rio durante várias horas. Considera-se que o município

possui recursos naturais privilegiados.

Santa Rita de Cássia (BA)

O município de Santa Rita de Cássia possui cerca de 24.500 habitantes e é cortado pelo

Rio Preto. A localidade já possui alguma estrutura para receber visitantes. O maior índice

deles incide no final de ano, em função da realização do “Santa Folia”, uma micareta. Festas

como essa são bastante comuns na região.

Recursos Turísticos

Em Santa Rita de Cássia trabalha um grupo de artesãos, que produzem peças de
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artesanato em palha. Em função da qualidade dessas peças, o SEBRAE está tentando

colocá-las no rol de produtos que estão sendo comercializados por lojas conceituadas no

mercado nacional.

O Rei do Boi, a manifestação folclórica mais conhecida, é realizada, durante um mês inteiro,

na cidade e nas localidades rurais. Esta folia mistura cerimônias de Reis com Bumba-meu-Boi.

Santana (BA)

O município de Santana localiza-se a 940km de Salvador e a 600km de Brasília e possui,

atualmente, uma população com cerca de 24 mil habitantes. A agricultura é uma de suas

principais atividades econômicas, onde a cana-de-açúcar é umas das relevantes

culturas, juntamente com a mandioca. O município vem fomentando a produção de

mamona, pois acredita ser uma cultura interessante para a localidade. Tem vocação,

também, para a piscicultura.

Recursos Turísticos

Sua área de abrangência é banhada pelo Rio Corrente e também pelos Riachos da Ema,

Santana, Redondo e Juazeiro. Em termos de recursos naturais, conta, ainda, com as

lagoas Baraúna, da Pedra e Tiririca, assim como com os Morros do Salgado, Jatobá, Pedra

Grande, do Sacro, do Bode, Curral Novo e Morro Vermelho.

Em seu patrimônio natural, é preciso considerar, igualmente, as diversas grutas com

riachos subterrâneos. São mais de 13 quilômetros de grutas e cavernas.

O município caracteriza-se, também, pela produção tradicional de: requeijão, rapadura,

doces, cachaça, manteiga, queijos, pamonha, licores, polvilho, farinha de mandioca. Têm

destaque, neste rol de produtos, a rapadura e a cachaça, produzidas nas várias fábricas

artesanais existentes na área. Além de gêneros alimentícios, também são produzidos no

local: cestos, cordas, redes, vasos e diversos artesanatos em madeira.

O Mercado Municipal de Santana é um interessante local de visitação, para conhecer o que

é comercializado na região, já que é considerado o centro comercial da cidade. A Feira

Livre de Santana, próxima ao mercado, também é uma boa oportunidade para apreciar os

produtos consumidos e utilizados pela população.

São Desidério (BA)

O município de São Desidério possui uma população de, aproximadamente, 19.100

habitantes. Sua história remonta ao período colonial, com as primeiras ocupações e

desbravamentos do sertão brasileiro. O estabelecimento de uma fazenda no local em que

hoje se situa o município, em meados do século XIX, época em que já era possível adquirir

terras na área, foi o início de uma povoação, que passou a servir de entreposto comercial
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para mascates e tropeiros, que iam ou voltavam de Goiás. O município foi, durante muito

tempo, distrito de Barreiras, tendo sido emancipado apenas em 1962.

Sua base econômica tem na agricultura seu esteio, com a produção de sequeiro e irrigada;

esta última vem se tornando cada vez mais disseminada na região. Assim como nos

demais municípios dessa área, destaca-se a produção de grãos, mas também da

fruticultura, nos perímetros irrigados.

Recursos Turísticos

O município de São Desidério possui notável potencial para o desenvolvimento de atividades

em ambientes naturais, o que já vem sendo trabalhado. Além de grande quantidade de

cavernas, também há rios com corredeiras e cachoeiras em sua área. No Rio das Fêmeas,

por exemplo, já está sendo operada uma descida de rafting, classificada como nível quatro.

Este Rio é considerado um dos cinco melhores rios de corredeira do Brasil. 

Também se considera que o município possui alguns dos melhores paredões para a prática

de rappel no oeste baiano. O paredão do Sítio Deus-Me-Livre é o mais famoso e,

atualmente, é operado para fins turísticos; possui 40 metros de altura, terminando em um

rio. Além dele, há o Paredão da Gruta do Catão (com 60 metros), onde é possível praticar

caving-rappel, ou seja, um rappel em que a descida termina dentro da gruta. O Paredão da

Gruta do Lapão e o Paredão do Fervedouro também podem ser utilizados para a prática

de esportes de aventura.

O Buraco do Inferno da Lagoa do Cemitério é considerado uma das cavernas maiores e mais

importantes da região, por conter a maior área alagada dentro de uma caverna, no país. Ainda

há o Buraco da Sopradeira, o Sumidouro do Catão, o Buraco do Inferno da Sucupira, o

Sumidouro do João Baio, a Gruta do Caititu, a Gruta da Gameleira e a Gruta do Manoel Lopes,

dentre outras. Até o momento, já foram catalogadas 146 grutas no município. 

Também se destaca a Gruta das Pedras Brilhantes, onde há inscrições rupestres. Em termos

de patrimônio arqueológico, deve-se mencionar, ainda, o Morro dos Tapuias, que conserva

uma variedade de utensílios que contam a história dos primeiros habitantes da região.

Estudiosos afirmam que o que mais se evidencia nas cavernas de São Desidério é a sua

amplitude, pois há locais com mais de 100 metros de largura. Aliado a isso, muitas grutas

são permeadas por rios, que formam grandes lagos em seu interior.

As ilhas e os outros rios do município, como a Ilha do Rio Grande, a Ilha do Alvino, o Rio

Desidério e o Rio Grande, entre outros, também podem vir a ser utilizados para a prática de

atividades esportivas. Entretanto, é necessário ter controle sobre o grau de pureza das

águas para definir as atividades passíveis de realização.
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Em São Desidério há algumas áreas de preservação, como a APA São Desidério, que

objetiva proteger os ecossistemas cársticos e hidrocársticos da região, e, também, o

Parque Municipal da Lagoa Azul, onde está localizada a Gruta do Catão.

Apesar de ainda não haver infra-estrutura de apoio desenvolvida, as tradições culinárias

podem ser utilizadas como elemento de uso turístico. O rubacão, por exemplo, é um prato

tradicional da localidade, elaborado com mistura de arroz com feijão gurutuba, pimenta,

cortado de carne, cheiro verde e legumes. Também se destaca o hábito de consumo de

mocotó e pirão da mulher parida. O piche, muito popular no município, é uma mistura de

pó de guaraná, amendoim, gergelim e outros ingredientes, que não são divulgados. A

produção de cachaça brejeira também é tradicional nessa área.

São Desidério conta, ainda, com uma produção artesanal aprimorada, baseada na palha de

buriti e, mais recentemente, no capim dourado. O pólo de produção de artesanato no município

situa-se na Ilha de São Vito, onde há a Associação de Trançadores de Palha de Buriti.

São Félix do Coribe (BA)

O município de São Félix do Coribe localiza-se a 872km de Salvador e possui uma

população de cerca de 11.700 habitantes. O início do povoamento que deu origem ao

município remonta a 1901, mas somente em 1989 obteve a sua emancipação.

Recursos Turísticos

Há um grupo de artesãs no município dedicadas ao artesanato feito com palha de milho.

Produzem bolsas, quadros, descansos de mesa e chapéu utilizando-se dessa matéria-

prima, incluindo, na confecção de algumas peças, o sabugo e os “cabelos” do milho.

PÓLO CHAPADA DIAMANTINA

A região entendida como Chapada Diamantina é composta por mais de uma bacia

hidrográfica. Os municípios da região da Chapada Diamantina que estão na Bacia do Rio

São Francisco, aqui entendidos como Pólo Chapada Diamantina, são: Abaíra, Bonito,

Brotas de Macaúbas, Campo Formoso, Érico Cardoso, Iraquara, Jacobina, Livramento de

Nossa Senhora, Miguel Calmon, Morro do Chapéu, Ourolândia, Paramirim, Piatã, Rio de

Contas, Rio do Pires, Seabra, Souto Soares. 

O município de Seabra caracteriza-se, dentre esse grupo, por ser o pólo de atração em

termos de serviços e comércio. Excetuam-se desse panorama os municípios de Morro do

Chapéu e Jacobina, que possuem uma dinâmica um pouco diferenciada, por causa de seu

“isolamento geográfico” em relação aos demais municípios.
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A ocupação de toda região da Chapada Diamantina

teve início com a busca por ouro e diamantes, durante

o Ciclo da Mineração. Nos primórdios, o município de

Rio de Contas constituía-se em capital regional, mas

com o tempo e a decadência da mineração, perdeu-

se no tempo. Em termos turísticos, isso deu um bom

resultado, já que com seu casario histórico, todo

protegido, o município despontou como destino não

apenas para a prática de ecoturismo, mas também de

turismo cultural. O município é o principal com este

enfoque na região e já se encontra consolidado como

destino turístico de abrangência nacional. 

Toda a região da Chapada Diamantina distingue-se pelas

características naturais, pois é uma área com topografia

variada, constituída por vales, morros, cavernas, rios,

dentre outros, os quais criam, como conseqüência,

paisagens e formações propícias ao desenvolvimento

de atividades de entretenimento, desde a simples

contemplação até esportes de aventura.

A área contém diversas unidades de conservação,

incluindo-se o Parque Nacional da Chapada Diamantina,

apesar de não estar localizado na Bacia do Rio São

Francisco; entretanto, a maior parte delas é pouca

restritiva, constituindo-se áreas de proteção ambiental. 

O Parque Nacional da Chapada Diamantina é um símbolo do ecoturismo nacional e uma de

suas principais características é a variedade de ecossistemas, como cerrado, caatinga,

Mata Atlântica, campos rupestres e outros. O parque ainda está em implementação, e seus

atrativos são usufruídos com o auxílio de condutores da região. Não há como pensar o

turismo na região da Chapada Diamantina sem considerar a dinâmica de visitação deste

parque e a organização de seu principal centro receptor, o município de Lençóis.

Deve-se destacar o município do Morro do Chapéu que, apesar de mais distante, possui

atrativos de grande interesse e já conta com um fluxo de visitantes próprio. Dentre esses

atrativos, evidencia-se a existência de achados arqueológicos.

Abaíra (BA)

A atividade principal do município é a agricultura e, dentro dessa, a produção de cana-de-

açúcar, com a qual se produz a famosa cachaça Abaíra. A produção de cachaça é vista
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com bons olhos na região, pois foi, em grande parte, responsável pela permanência de

diversas famílias no campo. A manutenção das técnicas de produção artesanal torna esta

atividade bastante interessante para visitação turística.

Alguns produtores ainda trabalham com a produção de rapadura, melado e açúcar

mascavo, podendo, com isso, agregar maior valor à visitação.

Recursos Turísticos

O município de Abaíra é considerado histórico e, em seus distritos e núcleo urbano, é

possível admirar casas e calçamentos com suas características originais, como é o caso do

distrito de Catolés. Além disso, possui uma cultura rica e variada, com muitas festas

populares tradicionais e diversas manifestações folclóricas, como a Dança de Fitas, o

Bumba-meu-Boi e as Pastorinhas.

Abaíra também possui belezas naturais, como serras, nascentes, trilhas, rios, cachoeiras e

grutas com pinturas rupestres, com destaque para a Cachoeira e o Canyon do Canta Galo.

As serras se salientam nesse conjunto por sua beleza cênica, principalmente a Serra da

Tromba e a Serra do Barbado.

Bonito (BA)

O município de Bonito foi criado em 1989, em um território desmembrado do Morro do

Chapéu e Utinga. Atualmente, sua população é estimada em 13 mil habitantes. Com sua

base econômica fundamentada na agricultura, cultiva café, banana e feijão, principalmente.

Cada vez mais, entretanto, o município está se consolidando como produtor de café.

Recursos Turísticos

Bonito possui alguns recursos naturais de variados tipos, que podem vir a ser utilizados

com finalidade turística. Dentre estes, a Cachoeira do Rio Bonito, as grutas Boa Esperança

e do Cristal, o Morro do Alívio e o Rio de Santinha são os mais conhecidos.

O turismo na região deve se basear nos recursos naturais, utilizando os culturais como

complemento. Para isto, há no município artesãos que trabalham com diversas técnicas e

produtos, como lapidação de pedras, cestaria, trançado, tecelagem e outros.

Apesar da atividade turística ainda ser muito incipiente no município, já existem alguns

estabelecimentos de hospedagem, totalizando mais de 50 leitos, para recebimento de

eventuais visitantes.

Brotas de Macaúbas (BA)

O município de Brotas de Macaúbas tem seu histórico relacionado ao município de

Macaúbas, do qual foi desmembrado em 1878. Em termos econômicos, o município
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evidencia-se pela criação de rebanhos bovinos e caprinos, já que as atividades industriais

são muito ínfimas e o comércio é pequeno.

Recursos Turísticos

Seu patrimônio natural não se destaca tanto em função de sua localização, na área da

Chapada Diamantina. Entretanto, o município possui fábricas artesanais de aguardente e

também processos produtivos de utensílios utilitários de barro, que podem ser utilizados

para fins turísticos. Além disso, conta, na culinária, com diversos pratos tradicionais.

Deve-se considerar, ainda, a existência de grupos de Reisado e algumas construções que

constituem o patrimônio histórico da cidade, como a Capelinha, datada do século XIX, o

Sobrado de Antônio Domingos e as igrejas de São Vicente e de Nossa Senhora de Brotas.

Brotas de Macaúbas não possui atividade turística desenvolvida, mas conta com alguns

estabelecimentos de hospedagem simples, para atendimento de viajantes eventuais.

Campo Formoso (BA)

Campo Formoso localiza-se a 550km de Salvador e tem uma população estimada em 61.900

habitantes. O município, emancipado em 1938, teve origem na primeira povoação que surgiu no

norte da Bahia, no século XVII, formada por bandeirantes em busca de minérios. 

Recursos Turísticos

É conhecido pelo comércio de esmeraldas, que se mantém ativo até os dias atuais. O local

é árido e com baixas taxas de precipitação anual, o que dificulta a prática da agricultura. A

caatinga é a vegetação predominante no município, que ainda se destaca por possuir a

maior caverna em extensão conhecida, do Brasil e do Hemisfério Sul e a 17ª no mundo, a

Toca da Boa Vista. Até 1999, tinha-se notícia de 84 quilômetros de galerias mapeadas, mas

estudiosos acreditam que possam chegar a 150 quilômetros. Para fins de comparação, a

segunda maior caverna do Brasil - a Toca da Barriguda - também está no município e

possui apenas 19,5km de galerias.

Além destas cavernas, nacionalmente conhecidas, ainda há outras grutas, como a Toca do

Calor de Cima, a Toca do Pitu e a Toca do Morrinho. A mais tradicional, a Gruta do

Convento, é visitada com fins religiosos pela população local há décadas. Dentro de

diversas grutas do município foram encontradas ossadas fósseis muito bem preservadas

e outros resquícios arqueológicos.

Campo Formoso também conta com alguns elementos de cunho histórico e cultural, que

podem ser utilizados como atrativos complementares para o turismo, tais como: diversas

construções no centro da cidade, a Fonte Antonica e as ruínas da Igreja de Nossa Senhora

da Ponte do Aboboriz.

         



Ministério do Meio Ambiente

204

O município contém diversos povoados espalhados por seu território, alguns localizados

próximos a locais com interesse turístico, podendo ser incentivados a participar do

desenvolvimento.

Érico Cardoso (BA)

O município de Érico Cardoso tem suas origens na entrada de portugueses e brasileiros no

Vale do Paramirim, em busca de ouro. Povoações instaladas na área, onde hoje se situa o

município, deram origem a ele, em 1878.

Érico Cardoso tem como uma de suas atividades econômicas principais a agropecuária,

com ênfase na produção de cana-de-açúcar e na criação de bovinos, suínos e ovinos e,

atualmente, possui dois estabelecimentos de hospedagem para recepção de visitantes.

Recursos Turísticos

Abriga alguns recursos naturais, muitos deles localizados próximos a povoados tradicionais

da região, que, eventualmente, podem ser inseridos no processo de desenvolvimento

turístico, tais como: o Morro do Fogo, o Pico das Almas, o Poção, o Poço da Espingarda, o

Poço do Major e a Serra do Barbado. Deve-se ressaltar que o Pico das Almas é um local

nacionalmente conhecido, que já recebe fluxo nacional e internacional de visitantes.

No âmbito cultural, o artesanato em couro, os grupos de Reisado e as tradições de alguns

povoados, como o Povoado de Morro do Fogo, são seus principais atrativos, além da Igreja

da Matriz, que data do século XIX.

Iraquara (BA)

O município de Iraquara possui alguns atrativos de grande interesse turístico, além de

recursos que podem vir a ser utilizados futuramente. Nos vilarejos que formam o município,

por exemplo, há algumas construções coloniais do período do garimpo. Esse é o caso das

construções dos alambiques de Iraporanga. Outros vilarejos interessantes são Água de

Rega e Riacho do Mel.

Recursos Turísticos

Iraquara possui o que se considera o maior acervo espeleológico da América Latina,

composto por mais de 200 grutas. Algumas grutas de destaque são: a Lapa Doce, a Lapa

do Sol, a Caverna da Torrinha, a Lapa do Didi, dentre outras. A Lapa do Sol contém pinturas

rupestres, consideradas muito interessantes por estudiosos da área.

A Fazenda Pratinha também é um empreendimento turístico importante. Nela pode-se

visitar a Gruta Azul e a Pratinha, que se comunicam por um conduto submerso, e banhar-

se nas águas do Rio Pratinha, que faz parte do mesmo conduto.
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No município está também a APA Marimbus-Iraquara, que é composta por diversos

ecossistemas, englobando os municípios de Iraquara, Lençóis, Seabra e Palmeiras.

Apesar de contar com atrativos bastante representativos, a atividade turística não está

suficientemente organizada como um todo e, também, não há fluxo de visitantes que lá se

hospedam. Atualmente, o município está em processo de elaboração de roteiros turísticos.

Jacobina (BA)

O município de Jacobina, por onde passa o Rio Salitre, é conhecido pela mineração de ouro

que, além de ter sido responsável pela ocupação da região, continua sendo sua atividade

econômica importante.

Em função das características climáticas e do solo, a irrigação é uma das únicas alternativas

para a produção agrícola. O município desenvolve, também, outras atividades econômicas,

como a mineração de mármore, do tipo bege-bahia.

Recursos Turísticos

Localizada a 300km de Salvador, Jacobina é conhecida ainda como “a Cidade do Ouro”.

Possui diversos exemplares arquitetônicos, daquilo que foi o município em seus primórdios,

como casarões, igrejas, ruínas, sítios arqueológicos, dentre outros. O artesanato também

é um ponto forte, principalmente aquele trabalhado com pedras e minérios.

Jacobina possui mais de 40 cachoeiras catalogadas, além de canyons e serras que

propiciam uma bela paisagem natural. As lagoas Antonio Teixeira Sobrinho e a do Jenipapo

são ótimos locais para a prática de pesca ou para o lazer náutico.

Nos últimos anos, começou a buscar com afinco a criação de APAs, parques municipais

e outros tipos de unidades de conservação para assegurar a conservação de seu

patrimônio natural.

O município já possui atividades, como rappel, trekking e mountain biking, estruturadas

para a prática por visitantes. Além disso, realiza eventos esportivos regulares, como o

Enduro de Regularidade.

Livramento de Nossa Senhora (BA)

O município de Livramento de Nossa Senhora está localizado a 720km de Salvador e possui,

atualmente, cerca de 40 mil habitantes. O histórico da região está relacionado ao

desbravamento da Serra Geral, no século XVII. O município foi emancipado de Rio de Contas

em 1921 e, hoje, possui três distritos, além de sua sede: Itanagé, São Timóteo e Iguatemi.
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Em termos econômicos, destaca-se no município a fruticultura, especialmente o cultivo da manga e,

em menor escala, do maracujá. Um de seus maiores potenciais turísticos é a Cachoeira do Brumado.

Miguel Calmon (BA)

O município de Miguel Calmon tem uma população com cerca de 30.600 habitantes. Sua

história está relacionada às bandeiras, que se aventuraram pela região no século XVI em

busca de ouro, prata e esmeraldas. A região onde o município se localiza atualmente originou-

se de uma fazenda, denominada Fazenda Canabrava.

Recursos Turísticos

Em seus limites está localizado o Parque Estadual das Sete Passagens, bastante conhecido

em toda região. Este parque, criado em 2000, já possui estrutura para visitação, como

portaria, sanitários, área para camping e churrasqueira. Seu patrimônio é constituído por

diversas serras entrecortadas por vales, cachoeiras e saltos. Em função da existência do

Parque Estadual, o município recebe um fluxo crescente de visitantes.

Anualmente, é realizada a Festa de São Sebastião, no Distrito de Tapiranga, que mescla

festividades religiosas com populares, atraindo mais de 5 mil pessoas.

Também ressalta-se a existência da construção da antiga estação ferroviária Miguel Calmon,

de 1923, em desuso desde 1978.

Morro do Chapéu (BA)

O município do Morro do Chapéu possui, atualmente, cerca de 35 mil habitantes e localiza-

se a 386km de Salvador. O município, elevado a tal categoria em 1909, teve origem em

incursões jesuíticas nos meados do século XVI. Sua ocupação foi incrementada pelas

entradas dos bandeirantes, no final do mesmo século.

Uma das suas principais atividades econômicas é a floricultura, com o cultivo predominante

de rosas, mas, também, de outras variedades de flores, como crisântemo e copo de leite.

Mantém, ainda, alguma produção de minérios como arenito, argila, calcário e mármore.

Para trabalhar a agricultura, são necessárias instalações de irrigação, em função da

intermitência de seus rios.

Recursos Turísticos

O município do Morro do Chapéu tem como principais atrativos os recursos naturais, com

destaque para a Gruta dos Brejões e para o clima frio, pois o município está a mais de 1.000

metros de altitude; é uma das regiões mais frias da Bahia, o que acaba se transformando

em atrativo para o público visitante. Além disso, reúne em seu território diversas cachoeiras,

como a do Fero Doido, da Ventura, de Domingas Lopes e do Agreste. Deve-se ressaltar,

também, a existência de algumas outras grutas, como a da Boa Esperança, do Cristal e da

Igrejinha, algumas delas contempladas por pinturas rupestres.
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Localiza-se, ainda, no município o Parque Estadual de Morro do Chapéu. Devem ser

consideradas, também, com potencial para visitação, a Fonte Termal do Tareco e a

Fonte do Buraco do Posidônio.

No âmbito histórico-cultural, há alguns elementos de interesse turístico, inclusive bens

tombados dentro de seu núcleo urbano, como a Capela de Nossa Senhora da Soledade

e a Capela de Senhor dos Passos. A cidade tem, ainda, outras construções de interesse

histórico, como a Casa do Coronel Francisco Dias Coelho, a Igreja Nossa Senhora da

Graça e o Teatro Odilon Costa, dentre outras. Em toda a extensão do município podem

ser encontradas ruínas de antigos garimpos, que também podem vir a ser utilizadas para

a visitação. A culinária tradicional também é mantida no município, assim como algumas

manifestações folclóricas, como é o caso do Cordel e dos Ternos de Reis. Outro

potencial atrativo a ser considerado é a Vila Ventura.

O município do Morro do Chapéu já recebe um fluxo de visitantes, principalmente nas

épocas de menores temperaturas. Por isso, existe uma estrutura de hospedagem

consolidada, com cerca de 200 leitos disponíveis no total.

Ourolândia (BA)

O município de Ourolândia possui uma população de, aproximadamente, 17 mil habitantes.

Foi criado em 1989, com seu desmembramento de Jacobina, cujo histórico de ocupação

está relacionado à chegada dos bandeirantes em busca de ouro na região. 

Em termos de atividades econômicas, as mais importantes baseiam-se na produção de

sisal, na criação de ovinos e caprinos e, também, na produção de mármore. O município é

um dos únicos produtores de mármore bege-bahia - concentra 90% das reservas deste

minério no Estado - e, por isso, o segmento vem apresentando, cada vez mais,

possibilidades de desenvolvimento.

A atividade turística ainda é muito incipiente, embora existam alguns estabelecimentos de

hospedagem simples para atender a eventuais visitantes.

Paramirim (BA)

O município de Paramirim possui atualmente cerca de19 mil habitantes. Inicialmente

denominado Água Quente, sua ocupação está relacionada à busca por ouro, nas margens

do Rio Brumado.

Sua atividade econômica esteia-se na pecuária, com a criação de bovinos, ovinos, caprinos

e suínos. Além disso, também é produtor de granito.
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Recursos Turísticos

Dentre seus recursos naturais, que podem vir a ser utilizados para o turismo, estão a

Cachoeira de Catuaba, a Ilha da Barragem e a Lagoa de Paramirim, além de diversas

barragens e represas, propícias à prática de esportes náuticos.

Por ser um município antigo, possui bens históricos de interesse para o turismo, com

destaque para a Paróquia de Santo Antônio, cuja construção remonta ao século XVIII, e o

Prédio da Prefeitura Municipal, datado do século XIX. Além disso, as construções históricas

nos núcleos do município e nas fazendas, assim como as construções religiosas, devem

ser igualmente consideradas. Suas tradições culturais imateriais, por sua vez, também

foram mantidas e apresentam elementos que merecem atenção.

Atualmente, o município dispõe de alguns estabelecimentos de hospedagem, porém não

possui atividade turística desenvolvida.

Piatã (BA)

O município de Piatã possui, atualmente, cerca de 19 mil habitantes. Antes pertencente

a Rio de Contas, sua ocupação inicial teve origem com a chegada de aventureiros, em

busca de ouro na região. Tornou-se município em 1943.

Em termos econômicos, destaca-se pela pecuária, com a criação de bovinos, suínos,

ovinos e caprinos. Também, é produtor de granito.

Recursos Turísticos

A cidade de Piatã é considerada uma das mais altas e também mais frias da região

Nordeste. Além de se constituir um forte elemento para atração turística, esse clima

também favorece a produção de café gourmet, uma outra atividade econômica em

franco desenvolvimento no município.

Em termos de potencial turístico, os recursos naturais são os principais atrativos,

especialmente as cachoeiras - do Patrício, do Cochó, do Rio de Contas - e as serras - de

Santana, do Barbado, do Navio. Além disso, são potenciais os sítios arqueológicos da

região e diversas trilhas abertas na época das primeiras explorações, como a Estrada

Piatã-Catolés.

Piatã ainda possui alguns bens históricos que podem vir a fazer parte de um roteiro

turístico, como a Casa de Dona Júlia, construção do século XIX, e a Igreja Matriz da

cidade, construída no século XVIII. Manifestações folclóricas e culturais, como a Dança de

Fitas, o Terno de Reis e as Quadrilhas, também são tradicionais, assim como a culinária,

com pratos como godó de banana, galinha caipira, cortado de mamão e outros.
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O município já possui alguns estabelecimentos hoteleiros, com uma capacidade total de,

aproximadamente, 100 leitos.

Rio de Contas (BA)

O município de Rio de Contas, atualmente com cerca de 14 mil habitantes, teve sua origem

no pequeno povoado de Pouso dos Creoulos, fundado por viajantes de Goiás e Minas

Gerais, em meados do século XVII. Desenvolveu-se com a mineração ao longo do século

XVIII, tendo várias partes do seu território desmembradas para a criação de novas vilas (e,

posteriormente, municípios). O município de Rio de Contas foi instituído em 1723 e, desde

os primórdios, foi uma capital regional importante, principalmente na época de mineração

do ouro, quando centralizava a atividade.

À medida que as jazidas de ouro do município se esgotaram, passou a desenvolver o

artesanato (em ouro) e a agricultura, baseando-se na produção de café, cana-de-açúcar,

cereais e tubérculos. Entretanto, ainda hoje existe alguma produção de ouro no município.

Atualmente, agregou a pecuária à sua atividade econômica, principalmente com as

criações de bovinos, suínos e caprinos.

Recursos Turísticos

A beleza, conferida pela época do apogeu do ouro, permanece nas construções do

município, até hoje. Em razão disso, todo seu patrimônio arquitetônico - considerado um

dos três conjuntos arquitetônicos mais importantes do Estado - foi tombado pelo IPHAN.

Os grandes casarões coloniais, os centenários prédios públicos e as igrejas formam esse

conjunto, que inclui o Teatro São Carlos, por ter sido o único teatro já construído na área da

Chapada Diamantina.

Em Rio de Contas acontece um tradicional Carnaval de Máscaras, animado por bandas de

sopro do local. Além disso, outras manifestações folclóricas presentes são: Terno de Reis,

Samba de Roda, Quadrilhas e outras. Os ourives permanecem como responsáveis pelo

artesanato mais tradicional da região.

O município também se destaca em termos naturais, em função da Serra e do Pico das

Almas. Além de ser um dos picos mais altos do Estado, com quase 2 mil metros, a Serra

ostenta grande diversidade de flora; já foram catalogadas, por exemplo, 100 tipos de flores

endêmicas. Mais dois picos devem ser considerados na região: o Pico do Barbado e o Pico

do Itobira.

A Barragem do Rio Brumado, por sua vez, permite a prática de diversos esportes náuticos.

Do seu patrimônio natural, ainda fazem parte: o Poço das Andorinhas, a Cachoeira do

Fraga  e a Estrada Real (que vai até Livramento); esta última, construída por escravos,

mantém o calçamento original.
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A atividade turística já está consolidada no município, que recebe fluxos de turistas que

visitam, principalmente, a Serra das Almas e o centro histórico da cidade. Atualmente, conta

com mais de 200 leitos nos estabelecimentos de hospedagem, de diversas categorias.

Rio do Pires (BA)

O município de Rio do Pires tem, atualmente, cerca de 12 mil habitantes. O núcleo, do qual

se originou, começou a formar-se no início do século XX, na antiga Fazenda Pires.

Desenvolveu-se em função da expansão da lavoura e da criação de gado. Foi elevado à

categoria de município, entretanto, apenas em 1961.

Ainda hoje, a pecuária é uma das suas principais atividades econômicas, principalmente a

criação de rebanhos de asininos, bovinos, suínos, ovinos e caprinos. Também se destaca

a produção de ouro, no setor mineral.

Recursos Turísticos

O município não possui muitos atrativos naturais, comparativamente aos demais da região,

no entanto, a Cachoeira do São Félix e a Serra do Barbado merecem ser citadas. 

Em termos culturais, a existência de diversos grupos de Candomblé e a produção de

artesanato com tecelagem, cestaria e trançado são os principais atrativos. O município já

possui alguns estabelecimentos de hospedagem.

Seabra (BA)

O município de Seabra possui, atualmente, cerca de 40 mil habitantes. Os primeiros

povoamentos que deram origem ao município surgiram na freguesia de Nossa Senhora da

Conceição do Campestre, atualmente conhecida como Bairro do Campestre. Em 1891, o

povoado foi emancipado de Rio de Contas e, apenas posteriormente, adquiriu força e se

tornou a sede do município.

Seabra é considerada como a porta de entrada para a região da Chapada Diamantina, por

ser o município mais estruturado da área e, também, um entroncamento rodoviário

importante.

Em termos econômicos, o município de Seabra é considerado um pólo comercial na região

em que está inserido, atendendo 17 municípios. Além disso, destaca-se pela produção de

fumo e pela criação de rebanhos diversos.

Recursos Turísticos

Em Seabra, alguns dos seus recursos naturais podem vir a ser utilizados para o fomento da

atividade turística local, como a Cachoeira do Riachão, a Serra do Campestre e as diversas

grutas existentes no trecho entre o município e Iraquara (Buraco do Cão, Diva da Maura,
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Gruta da Santa e do Talhão). Em termos naturais, parte do município faz parte da APA

Marimbus/Iraquara.

Alguns artesãos locais estão desenvolvendo trabalhos com o uso de sementes de plantas

do cerrado, além de já produzirem artesanato com palha. Em termos de manifestações

folclóricas, por sua vez, os grupos de Reisado são os mais expressivos.

O município contém, ainda, diversos povoados tradicionais em seu território, incluindo o

Povoado de Campestre, onde o município teve início. Além deste, pode-se mencionar o

Povoado de Alagadiço, Lagoa da Boa Vista, Cocho do Malheiro e Vale do Paraíso. Todos

estes povoados estão em processo de tombamento junto ao órgão estadual de

preservação (IPAC - Instituto do Patrimônio Artístico Cultural).

Apesar da proximidade de Lençóis - o centro da atividade turística na Chapada Diamantina

- este posicionamento não agrega benefícios, pois Seabra recebe um fluxo pequeno de

visitantes. De qualquer forma, o município possui uma rede hoteleira bastante ampla, mas

com serviços pouco diversificados para atender a diferentes grupos de turistas.

Souto Soares (BA)

O município de Souto Soares possui uma população estimada em 15 mil habitantes e foi

emancipado de Seabra em 1953. Sua base econômica está fundamentada,

principalmente, na pecuária. Sua história relaciona-se às entradas de garimpeiros na região

em busca de ouro.

Recursos Turísticos

Em termos de potenciais turísticos, conta com alguns elementos isolados que poderão vir

a ser utilizados para visitação turística, como a Área Natural de Santa Rosa e a Igreja São

João Batista, além de grupos folclóricos de Samba de Roda e Reisado. 

No município mantém-se tradicional, também, o processo de fabricação de rapadura, o

qual pode ser preparado para visitação turística.

PÓLO IRECÊ

A região do Pólo Irecê insere-se totalmente no semi-árido baiano, fazendo fronteira ao

norte com a região do Baixo Médio São Francisco, ao sul com a Chapada Diamantina, a

leste com Piemonte da Diamantina e a oeste com a região oeste do São Francisco. Os

municípios contemplados por esta região são: América Dourada, Barra do Mendes, Barro

Alto, Cafarnaum, Canarana, Central, Gentio do Ouro, Ipupiara, Irecê, Itaguaçu da Bahia,

João Dourado, Jussara, Lapão, Mulungu do Morro, São Gabriel, Uibaí e Xiquexique. 
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Esta região se caracteriza, entre outros fatores, por possuir uma população ainda bastante

reduzida em relação à sua área. Sua ocupação esteve ligada, desde os primórdios, à

dificuldade de viabilizar o processo de povoamento, situação que se mantém na

atualidade. Especificamente a área, em que se localizam os municípios de Xiquexique e

Itaguaçu da Bahia, se caracteriza por ser um dos maiores vazios demográficos do Estado.

A atividade turística ainda é muito incipiente na região e os municípios que a compõem têm

clareza, de que o turismo a ser desenvolvido na área deve ter caráter rural, mesmo por esta ser

a característica mais marcante da região. A idéia é que sejam desenvolvidas não apenas

atividades no meio rural, mas que os visitantes também participem da dinâmica do mundo rural.

Para isso, deve-se aproveitar o patrimônio cultural, principalmente imaterial do município.

Percebe-se que, no caso de tradições que tenham se perdido, existe grande preocupação

dos municípios em tentar resgatá-las. Há comunidades quilombolas em diversos municípios

da região e estas devem ser englobadas no processo de desenvolvimento turístico.

A devastação do local, iniciada por entidades governamentais com a finalidade de “limpar”

a terra para o plantio do feijão, acabou com a vegetação existente, tornando muito difícil a

constituição de qualquer tipo de unidade de conservação e, também, diminuindo a

atratividade de recursos naturais. Por conta disso, esses atrativos não devem constituir o

principal foco da atividade na região.
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A Vereda Romão Gramacho, formada pelos Rios Verde e Jacaré, é um dos recursos

naturais mais conhecidos desta região, que se caracteriza justamente por possuir atrativos

específicos espalhados em toda sua área. Os sítios arqueológicos do município de Central,

por sua vez, também têm grande visibilidade, assim como a Cantoria de São Gabriel,

realizada no município homônimo.

Na seqüência, é apresentado um breve panorama de cada município, para melhor

compreensão da região.

América Dourada (BA)

O município de América Dourada tem suas origens nos povoados que se formaram dentro da

fazenda comprada pela família João José da Silva Dourado, em meados do século XIX. Tem

sua base econômica na agricultura, especialmente na produção de beterraba e, também, na

mineração. Destaca-se na região por ter uma taxa de desemprego muito baixa.

Recursos Turísticos

América Dourada possui alguns recursos naturais que podem ser utilizados para o

desenvolvimento do turismo; notadamente, há o Morro do Cruzeiro e a Vereda Romão

Gramacho, esta última conhecida em toda a região. O Balneário do Tareco, atualmente

utilizado como local de lazer para as populações local e regional, também é muito apreciado.

Há poucos bens histórico-culturais passíveis de aproveitamento turístico, destacando-se

apenas a Igreja Matriz de São Sebastião. Apesar da atividade turística no município ainda

ser bastante incipiente, há alguns meios de hospedagem para utilização de eventuais

visitantes.

Barra do Mendes (BA)

O município de Barra do Mendes, localizado a cerca de 540 quilômetros de Salvador, foi

criado a partir do desmembramento de parte do território de Brotas de Macaúbas. A base

econômica do município é sustentada por atividades agropecuárias, com destaque para a

produção de abacate, que fez do município o principal produtor do Estado.

Recursos Turísticos

O município de Barra do Mendes possui alguns elementos passíveis de serem utilizados

para atração de visitantes. As belezas naturais de seu território se evidenciam nesse

sentido, com a possibilidade de uso de cachoeiras, rios, lagos, serras, dunas, grutas e

mesmo da flora. Destaca-se, dentre esse potencial, o grande número de cachoeiras

existentes como, por exemplo, as cachoeiras Bom Desejo, Catuaba, da Barragem, da

Barrinha, da Borboleta, da Canabrava, da Malhada, da Vereda, de Santa Maria, de São

Pedro, de Taenerino, do Baxio, do Benedito, do Landí, do Poço Grande, do Somegato, dos

Herdeiros, Grande, Juracy, dentre outras. 
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As grutas também existem em profusão no município: Água da Pedra, da Balisa, da

Catuaba, da Estiva, da Pedra Furada, da Veredinha, de Antonio Gambá, de Raul Querino,

do Alagadiço, do Antarí, do Aureliano, do Baixio da Aguada, do Belizário, do Corisco, do

Fabriciano, do Firmicio, do Florisvaldo, do Quebra Unhas, do Sérgio, do Silvio, do Somigato,

do Spínola, dos Índios, Ezequiel, Grande da Areia Encantada, dentre outras.

Em termos histórico-culturais, deve-se considerar a existência de pinturas rupestres, além

de manifestações culturais, como Terno de Reis, Reisado, Banda de Pífanos e Vaquejadas.

Deve-se ressaltar que as bandas de pífanos existem em grande número no município.

Além disso, os garimpos Água da Pedra e Quebra-Queixo têm requisitos suficientes para

motivar a visitação turística.

Deve-se considerar, ainda, como recursos histórico-culturais do município, algumas construções

religiosas e os casarios da sua sede. A história local ainda ressalta as lutas dos coronéis da região,

especialmente os Coronéis Horácio de Matos e Militão Coelho, além da passagem do Capitão

Lamarca, fatos estes que podem ser utilizados para incrementar a atratividade da região.

Barro Alto (BA)

O município de Barro Alto originou-se do desmembramento do município de Canarana, em

1985. A base de sua economia são atividades agropecuárias, com destaque para a criação

de bovinos e suínos.

Recursos Turísticos

Barro Alto possui alguns recursos de diferentes tipos que, eventualmente, podem ser

utilizados em conjunto para desenvolver a atividade turística na região. 

Em termos naturais, ressalta-se o Paredão dos Tapuias e o Rio Vereda Romão Gramacho

e, em termos histórico-culturais, algumas construções de cunho religioso e vários tipos de

artesanato (tecelagem, vidro, etc.), além de grupos de Reisado.

Cafarnaum (BA)

O município de Cafarnaum foi, durante muito tempo, distrito do município de Morro do Chapéu,

tendo sido desmembrado em 1962. As atividades econômicas se concentram na agropecuária,

principalmente no cultivo da mamona e na criação de bovinos, ovinos e caprinos.

Recursos Turísticos

Em seu território situam-se alguns recursos naturais que podem vir a ser utilizados para o

desenvolvimento da atividade turística, como a Lapa do Gentio, o Poço do Capim e uma

parte da Vereda Romão Gramacho. Algumas construções históricas e grupos de

manifestações folclóricas, como os de Ternos de Reis e Capoeira, compõem o conjunto de

seu recurso histórico-cultural. 
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Apesar da atividade turística no município não ser estruturada, seu núcleo urbano possui

alguns estabelecimentos de hospedagem.

Canarana (BA)

O município de Canarana foi criado em 1962 e, atualmente, tem sua base econômica na

produção agropecuária, com ênfase para o cultivo de mamona, cenoura e outros vegetais,

e em criações pecuárias diversas.

Recursos Turísticos

O principal atrativo do município é o Rio Jacaré. Acredita-se que possa vir a ser utilizado

para pesca e para passeios náuticos. Já há alguns eventos na cidade voltados para a

prática de esportes náuticos no Rio, como a canoagem.

A população tem grande tradição de pesca, estimando-se que, atualmente, sejam

pescados quase 400 quilos de peixe por dia. O peixe frito do município, a propósito, é

famoso na região.

Complementar a este potencial, o município possui alguns artesãos que trabalham com

cestaria, bordado, tecelagem e outros, além de grupos de Ternos de Reis.

Central (BA)

O município de Central, localizado nas proximidades de Irecê, adquiriu grande visibilidade

no círculo dos arqueólogos e espeleológos, em função das descobertas feitas nas últimas

décadas.

Recursos Turísticos

Em termos espeleólogos, expedições feitas por tais profissionais levaram à descoberta de

diversas grutas, como a da Toca do Facão e a do Boqueirão do Maxixe, dentre outras.

Apesar das dimensões das grutas não serem comparáveis às de outros municípios da

região, espeleólogos concordam que a beleza das formações de Central é expressiva.

Em termos arqueológicos, as descobertas foram tantas que levaram o município a “sediar”

o Projeto Central, do curso de arqueologia da UFRJ. O Projeto, juntamente com outros

municípios do oeste e noroeste da Bahia, foi responsável por grandes descobertas

arqueológicas, como o sítio arqueológico e as pinturas rupestres mais antigos da América,

o que levou à instalação do Museu Arqueológico de Central, em 1995.

Gentio do Ouro (BA)

Estima-se que o município de Gentio do Ouro possua cerca de 9.800 habitantes, em um

território cuja base econômica está na agropecuária, responsável por aproximadamente

70% da sua receita.
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Apesar de não ter na extração de cristais uma atividade econômica expressiva, sua grande

presença torna o ambiente diferenciado e é responsável por atrair visitantes ao município.

Recursos Turísticos

A região próxima à Vila de Gameleira do Assuruá é conhecida pelas belas paisagens cênicas

e pela possibilidade de realização de caminhadas, trekking e outras atividades ao ar livre. Além

disso, no município encontra-se o grupo Romeiros de Bom Jesus que, anualmente, realiza a

Festa do Bom Jesus e possui diversas cantorias em louvor a esse santo.

Ipupiara (BA)

A origem do município remonta à ocupação indígena, registrada por meio de pinturas e

inscrições que podem ser observadas até hoje na região. O território, em que hoje se situa o

município de Ipupiara, foi desmembrado de Brotas de Macaúbas, em 1958. A economia regional

é sustentada pela pecuária, com destaque para os rebanhos de bovinos, ovinos e caprinos.

Recursos Turísticos

O município possui alguns elementos passíveis de uso pelo turismo. Em termos de

recursos naturais, conta apenas com o Rio Verde e a Lagoa do Carranca. 

Em termos culturais, destacam-se construções de caráter religioso, todas do século XX,

como a Igreja Batista Renovada, a Igreja Matriz de São João e a Igreja de São Vicente. O

município também possui manifestações culturais tradicionais de Folias de Reis.

Apesar da atividade turística ainda não estar desenvolvida, há alguns meios de

hospedagem para atendimento a eventuais visitantes.

Irecê (BA)

O município de Irecê originalmente era parte de Morro do Chapéu e foi emancipado em

1926. Sua base econômica é o comércio, mas, também, há tentativas de incremento da

agricultura, uma vez que a região é reconhecida pelo predomínio de agricultores

familiares. O município faz a irrigação de minifúndios, o que é uma inovação dentro deste

setor, e, por isso, tem sido procurado por um fluxo crescente de visitantes, interessados

em conhecer as técnicas utilizadas. As suas principais culturas, atualmente, são: cebola,

cenoura e mamão. A cultura da mamona está começando a tomar força na região, por

ser resistente à seca.

O município de Irecê exerce influência sobre diversos outros da região em que se localiza.

É considerado um centro regional de serviços, propiciando possibilidades de negócios para

os empreendedores locais. O comércio de roupas, por exemplo, se destaca na cidade; há

roupas trazidas do Sudeste e de outros locais do Nordeste, vendidas em feiras e lojas, o

que faz com que até mesmo lojistas de Salvador se dirijam à cidade.
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Recursos Turísticos

O município possui alguns recursos de cunho natural, como a APA da ESAGRI (Escola de

Agricultura de Irecê), a qual tenta ser protegida por tal instituição, apesar de sofrer grande

pressão para exploração de minério e madeira, e, também, o Parque de Itapicuru. 

Em termos histórico-culturais, há na cidade algumas edificações isoladas que possuem

valor histórico, além de grupos de Reisado.

No município é realizada, uma vez ao mês, uma Feira de Produtos Orgânicos, promovida

por uma entidade local, da área de meio ambiente. Nessa feira, os produtores que

trabalham com esta técnica têm a possibilidade de vender seus produtos tanto para

compradores da cidade quanto para os da região. Além dos produtores, possuem

barracas na feira entidades do terceiro setor, instituições de ensino e entidades públicas,

que desenvolvem atividades relacionadas à agricultura orgânica.

Irecê possui uma boa estrutura de hospedagem, com diversos hotéis de categorias

variadas. Em alguns deles há, inclusive, espaço para sediar eventos, o que propicia que

eventos a serem realizados na região sejam feitos nesta cidade.

Itaguaçu da Bahia (BA)

O município de Itaguaçu da Bahia foi, inicialmente, distrito de Xiquexique, tendo sido

emancipado apenas em 1989. Atualmente possui uma população de cerca de 9.600

habitantes e está localizado a cerca de 550 quilômetros de Salvador.

A economia do município se caracteriza pela produção agropecuária, com destaque para

a criação de rebanhos ovinos, bovinos e caprinos, e também pela produção de mármore.

Há reservas de mármore Bege Bahia, ou mármore travertino, na área do município, assim

como de seus vizinhos, como Ourolândia.

Recursos Turísticos

Os principais elementos atrativos, além da própria produção de mármore, são de cunho

natural, com ênfase para os rios Alegre e Verde e para o local denominado pela população

como Água Quente. Também é tradicional na região o evento de Lamentação das Almas

e as rezas.

João Dourado (BA)

O município de João Dourado, situado a 445km de Salvador e a 25km de Irecê, possui uma

população de cerca de 18.900 habitantes. A colonização da região, na qual se situa João

Dourado, está relacionada às primeiras ocupações do sertão do Estado feitas pela Coroa

Portuguesa. Antes denominado Canal, em função da existência de um grande canal de

água na área, o município foi emancipado de Irecê em 1985.
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João Dourado é um município importante em termos comerciais e agrícolas para a região

de Irecê, em função de suas culturas agrícolas e dos eventos de comercialização que

realiza, como a Festa da Cebola. São também conhecidos seus cultivos de cenoura e

beterraba.

Jussara (BA)

O município de Jussara possui uma população estimada de 16.100 habitantes; de acordo

com a história local, o nome do município teria sido uma homenagem ao ex-Presidente

Juscelino Kubitschek e à sua esposa Sara.

A atividade econômica de grande importância para o município é a caprinocultura, que se

desenvolve de forma organizada no local, desde 1996. Os principais produtos decorrentes

dessa atividade são: a carne; as vísceras vermelhas e brancas, que são utilizadas para

pratos regionais, como sarapatel e buchada; a pele, para produção de artefatos de couro;

e o leite, comercializado in natura ou utilizado para produção de iogurtes, queijos e outros.

Há no município mais de 200 pequenos produtores de cabras, além de unidades de

produção de leite, laticínios, fábrica de defumados e embutidos e outras instalações ainda

em construção.

Esse complexo de caprinocultura pode vir a ser utilizado, por meio de todas as suas

instalações e produtores, para desenvolvimento de roteiros de visitação, com foco

específico na caprinocultura.

Lapão (BA)

O município de Lapão, cujo território foi desmembrado de Irecê, foi emancipado em 1985.

O local obteve essa denominação no final do século XIX, quando lá foi encontrada uma

gruta para a qual foi dado esse nome; até hoje não se sabe qual é a sua profundidade.

Sua base econômica é a agricultura, na qual já foi muito expressiva a produção de feijão,

destacando-se hoje as produções de cenoura e mamona, dentre outras culturas

crescentes. Em menor escala, o município também é produtor de pedras. Deve-se

ressaltar que está, cada vez mais, utilizando a agricultura irrigada, que vem substituindo a

agricultura de sequeiro, desde meados da década de 1980.

Recursos Turísticos

Apesar de haver alguns recursos naturais no município, como o Rio Jacaré e a própria

Gruta do Lapão, os elementos mais interessantes para aproveitamento turístico são

aqueles de cunho histórico-cultural, como os casarios históricos e as construções

religiosas, os grupos folclóricos de Reisado e o artesanato.
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Também, há um pesque-pague, conhecido regionalmente em função de sua estrutura

ampla e muito bem montada. Apesar de não ter atividade turística desenvolvida, o

município possui alguns poucos meios de hospedagem, tendo capacidade para atender a

eventuais visitantes.

Mulugu do Morro (BA)

O município de Mulungu do Morro foi criado a partir do desmembramento de partes dos

municípios de Cafarnaum e Morro do Chapéu, em 1989. Sua principal atividade econômica

é a agricultura, atualmente com destaque para o cultivo de mamona.

Recursos Turísticos

Em Mulungu do Morro há poucos recursos naturais e mesmo culturais, mas em conjunto

podem vir a ser utilizados para visitação. 

Em âmbito natural, há o Lageado e, em termos culturais, ossos de dinossauros,

descobertos em escavações arqueológicas.

O município também possui comunidades que produzem artesanato em madeira, como

gamelas, colheres e outros. A comunidade foi alvo de um projeto da ONG Artesanato

Solidário, o que deu início à sua inserção no mercado nacional.

São Gabriel (BA)

O município de São Gabriel possui uma população de, aproximadamente, 18.700

habitantes. São Gabriel destaca-se na região pela existência e atuação da Fundação

Culturarte, responsável pela realização da Cantoria de São Gabriel, evento que já é

considerado um dos maiores de música regional popular do Estado da Bahia.

Recursos Turísticos

O evento não se restringe às cantorias; há, também, exposições de artesanato e artes

plásticas, oficinas de música e apresentações de outros grupos regionais. Destas

apresentações, pode-se mencionar, por exemplo, grupos de Roda de São Gonçalo,

Reisado, Capoeira e outros.

Uibaí (BA)

O povoado de Uibaí, que antigamente era denominado Canabrava do Gonçalo, foi fundado

em 1847, no território do município de Xiquexique. Em 1958, a área passou a pertencer ao

município de Central e, apenas algumas décadas depois, foi emancipada. Estima-se que o

município, atualmente, tenha cerca de 13.800 habitantes. 

Sua base econômica é a agricultura, destacando-se a produção de pinha.
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Xique-xique (BA)

O município de Xique-xique está localizado às margens do Rio São Francisco e possui uma

população estimada em 47 mil habitantes. Dista 587km de Salvador e é um pólo regional,

em termos de transporte fluvial e rodoviário. Sua economia está muito baseada no Rio São

Francisco, tanto por meio da piscicultura quanto da agropecuária.

No início de sua ocupação, a área em que hoje se localiza o município de Xique-xique

contribuía com o Império, com a produção de ouro e pedras preciosas dos garimpos da

Serra do Assuruá. O município foi desmembrado de Jacobina, em 1837.

Recursos Turísticos

O fato de estar às margens do Rio São Francisco permite que sejam desenvolvidos

passeios de barco, com diversas finalidades: contemplação, pesca ou outro. 

O município ainda possui a APA das Dunas e Veredas do São Francisco, que engloba áreas

de duna bastante interessantes cenicamente, além de centenas de veredas. Esta APA se

estende até os municípios de Pilão Arcado e Barra. 

Também é englobada pelo município a APA da Lagoa de Itaparica, que, ainda, abrange o

município de Gentio do Ouro. O principal atrativo nesta área é a Lagoa de Itaparica,

conhecida, entre outros, pela presença dos carnaubais e plantas aquáticas.

Deve-se considerar, igualmente, o patrimônio histórico-cultural do município, que é passível

de aproveitamento para o turismo. A Igreja de Nossa Senhora de Santana é o templo mais

antigo da região e localiza-se na Ilha do Miradouro. As manifestações culturais tradicionais,

como os Penitentes de Xique-xique, os grupos de Samba-Rural e a Dança de São Gonçalo

complementam esse patrimônio com potencial de aproveitamento turístico. O município

possui um parque aquático denominado Parque Aquático Ponta das Pedras, que conta

com diversas estruturas construídas, como tobogãs, rios correntes, piscinas de ondas,

dentre outras. É um atrativo muito freqüentado por habitantes da região. Xiquexique já é

um local procurado por visitantes e também por viajantes; por isso, possui uma estrutura

de meios de hospedagem bem desenvolvida, com hotéis de diversas categorias.

As informações apresentadas neste item foram obtidas, principalmente, durante a

pesquisa de campo, realizada nas principais cidades de cada região e, também, nas

cidades com maior potencial turístico latente. Em alguns casos, foram fornecidos

documentos com informações regionais. Além disso, também se procedeu a uma ampla

pesquisa por fontes secundárias; entretanto, não há grande volume de material disponível

sobre nenhuma das regiões que formam o Médio São Francisco. Por este motivo, o

volume e o tipo de informações variam muito de município para município.
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Mapa do MÉDIO SÃO FRANCISCO
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Fazem parte dessa região 40 municípios divididos em três pólos turísticos, que guardam

potencialidades para as atividades de turismo, materializadas no conjunto de atrativos aí

existentes, como, entre outros, o Parque Nacional da Serra da Canastra, o Lago Três

Marias, o Parque Nacional da Serra do Cipó, a nascente do Rio São Francisco, outros rios,

riachos, corredeiras, cachoeiras, piscinas naturais e uma beleza cênica admirável.

Ressaltar-se ainda a força das tradições e a religiosidade mineiras apresentadas nas festas

religiosas (alvorada com queima de fogos, novenas, missas, procissões, levantamento do

mastro, quermesse, etc.), suas manifestações folclóricas (grupos de folias de reis, reinado,

marujada, catira, pastorinhas, etc.), artesanato (madeira seca, palha de taquaraçu,

bordados, crochês, cipó, sementes da região, cerâmica, etc.), gastronomia (representada

pela tradicional comida mineira: frango com quiabo, tutu a mineira, costelinha com ora pro

nobis, lombo com couve, cardápio variado de peixes, queijos e doces diversos, cachaça

artesanal, etc.) e uma população extremamente hospitaleira.

Além disso, seu patrimônio histórico, representado por casarios coloniais, igrejas e

fazendas centenárias, antigas estações ferroviárias, ruínas de quilombos e sítios

arqueológicos que revelam vestígios de comunidades primitivas que deixaram registros

nas paredes de diversas cavernas, e a Usina Hidrelétrica de Três Marias mostram a

força de seus atrativos culturais. Vários eventos ocorrem durante todo o ano: cívicos

(aniversário da cidade, semana da pátria, etc.), festas populares (Carnaval, festas

juninas, etc.), exposições agropecuárias, cavalgadas, torneios de pesca esportiva, etc. 

Possuem, ainda, infra-estrutura básica (energia elétrica, hospital e/ou posto de saúde,

delegacia de polícia, meios de comunicação, etc.) e uma estrutura de serviços de

hospedagem (pequenos hotéis, pousadas, campings, etc.), alimentação (restaurantes,

bares, lanchonetes, etc.), transporte turístico (carros, jipes, vans, barcos, etc.), lojas de

artesanato, pequenos comércios (quitandas, farmácias, mercadinhos, feiras, etc.), bancos,

agências de viagem, condutores de visitantes, suficientes para atender os turistas. 

Com o crescimento do turismo no Brasil e no mundo, e próximos dos principais

mercados emissores nacionais (os Estado de São Paulo, Rio de Janeiro e o próprio

Estado de Minas Gerais), estes pólos podem ofertar produtos que satisfaçam os mais

variados segmentos: de lazer, ecoturismo, náutico, pesca esportiva, rural, de aventura,

técnico-científico, religioso, arqueológico, de negócios, etc.

Outros aspectos a serem considerados são: a integração dos municípios que formam

estes pólos por meio das associações dos municípios dos circuitos Serra da Canastra,

Serra do Cipó e Lago Três Marias (TurLago), da Comlago, da Agenda 21 regional e do

próprio Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, além de

parcerias com MMA, SEMAD, IBAMA, MTUR, SETUR, ONGs, SEBRAE, SENAC, SENAR,

instituições de ensino, etc.
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Porém, requerem ainda um grau de esforço muito elevado, porque, simultaneamente

às potencialidades também são identificadas diversas restrições, tais como:

• Ausência de planos diretores municipais, falta de tratamento de esgoto e lixo -

pressão e/ou especulação imobi l iár ia gerando crescimento desordenado -

nascentes sem a devida proteção, desmatamentos, etc.

• Não atendimento de exigências para licenciamento ambiental de empreendimentos.

• Informalidade de mais de 80% das atividades do comércio local.

• Dificuldade de acesso aos recursos públicos por falta de capacitação na elaboração

de projetos.

PÓLO DA SERRA DA CANASTRA

Fazem parte deste pólo os municípios de São Roque de Minas, Vargem Bonita,

Capitólio, Bambuí, Medeiros, Tapiraí e Campos Altos que estão na Bacia do Rio São

Francisco. Sacramento, Delfinópolis, São João Batista do Glória, Doresópolis, Arcos,

Iguatama, Japaraíba, Pains e Tapira não estão na Bacia, mas por estarem no entorno do

Parque Nacional da Serra da Canastra, que teve sua área ampliada para 200 mil

hectares, passam, agora, a ter maior responsabilidade na sua proteção. Ainda estão aí

inseridos  os municípios de Araxá (por sua reconhecida importância turística) e os

lindeiros de Piumhi e Lagoa da Prata.

O pólo da Serra da Canastra tem uma importância muito grande, pois é onde nasce o

Rio São Francisco. A nascente “histórica” está protegida dentro do Parque Nacional da

Serra da Canastra. Mas, por outro lado, a nascente “geográfica”, determinada por

novas pesquisas e equipamentos de moderna tecnologia, está fora do Parque, no

município de Medeiros, numa área de degradação ambiental. 

Esse pólo se estende desde os sertões dos “arachás” (índios que habitavam a região)

até a nascente do Rio São Francisco. O Parque Nacional abriga inúmeras outras

nascentes e corredeiras de águas límpidas e cristalinas que formam lindas cachoeiras,

com destaque para a Casca D'Anta com 186 metros de queda, além de piscinas

naturais, grutas e cavernas, numa paisagem de serras, vales, paredões de pedra e

pequenas matas. 

Além do Parque Nacional da Serra da Canastra e uma grande variedade de outros

atrativos naturais, destacar-se o seu patrimônio histórico, com antigas estações

ferroviárias, fazendas centenárias, ruínas de quilombos, casas, casarões, capelas e

igrejas, as manifestações folclóricas (Folia de Reis, Festa do Divino, etc.), as tradições

(festa junina, festa da padroeira, mercados e feiras populares, etc), o artesanato (palha,

madeira, cerâmica, bordados, etc), a gastronomia (frango com quiabo, tutu à mineira,
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quitutes e doces diversos, cachaça de alambique, etc) e eventos como o aniversário da

cidade, Semana da Pátria, exposição agro-pecuária, Carnaval, etc., que formarão a

base do desenvolvimento turístico da região.

Arcos (MG)

Fundada em 1729, pelos irmãos Manoel e Antonio Ribeiro de Morais, doadores de suas

terras, tem sua história ligada às primeiras expedições de bandeirantes e tropeiros que

passaram pela região com destino a Goiás, em busca de ouro.

Diz à lenda que essa denominação provem da ocasião em que o local de descanso, às

margens de um córrego, foi marcado com as cintas metálicas das barricas de carga,

desfeitas acidentalmente. Ele passou a se chamar córrego dos Arcos. Posteriormente, ali

foi construído um rancho para abrigo dos tropeiros e, ao seu redor, surgiram pequenas

moradias que deram origem ao povoado.

Por volta de 1829 é construída a primeira capela, dedicada a Nossa Senhora do Rosário. Em

1842, o arraial é elevado a distrito de Formiga e, em 1938, foi criado o município de Arcos.

Recursos Turísticos

O município também faz parte da província cárstica de Arcos, Pains e Doresópolis, com

mais de 800 grutas e cavernas já catalogadas, e que representam o seu maior potencial

turístico a ser desenvolvido. Seu destaque é a Gruta de Gonzaga.

Possui ainda o Rio São Francisco, o Parque de Lazer da Usina Velha, com corredeiras e

cachoeiras e a Reserva Biológica da Fazenda Corumbá.

No mês de setembro a cidade promove várias atividades de caráter folclórico, assim como

um importante Festival de Música Sertaneja.

Bambuí (MG)

Quem primeiro ocupou essa região foram os índios caiapós e os negros do Quilombo do

Campo Grande.

O povoado surgiu, como tantos outros no século XVIII, quando os bandeirantes abriram a

“picada de Goiás” à procura de ouro. A primeira notícia que se tem sobre sua origem data

de 1737, quando o capitão-mor João Veloso de Carvalho solicitou a posse da sesmaria.

Esse primeiro povoamento, entretanto, não prosperou, porque os índios caiapós e os

negros aquilombados expulsaram os moradores da região.

O desenvolvimento do arraial só foi possível 50 anos mais tarde, quando sua posse foi

disputada pelas dioceses de Pitangui, Paracatu e São Domingos de Araxá. Porém, em

         



1769, o termo de posse foi concedido a São José do Rio das Mortes, com o nome de

Arraial de Bambuí.

O distrito foi emancipado em 22 de setembro de 1881 e, a partir de 1911, com a inauguração

da estrada de ferro teve seu progresso acelerado.

Recursos Turísticos

Além do Rio São Francisco e suas praias, do Rio Samburá e das corredeiras do Rio Bambuí,

a cidade possui um patrimônio histórico relevante: a Igreja de Nossa Senhora da Conceição

(1813), a estação ferroviária, o coreto, o casarão colonial - que abrigava o fórum e a cadeia

- e a antiga Usina Hidrelétrica do Rio Samburá. O Santuário de São Sebastião, com pinturas

do italiano Padre Agostinho, também merece destaque.

O seu calendário de eventos registra a Festa de Nossa Senhora do Rosário, o Carnaval e a

Exposição Agropecuária.

Todo dia 6 de janeiro, o encontro de Folia de Reis torna-se sua principal atração folclórica. 

Campos Altos (MG)

A construção da cidade deve-se à penetração da Estrada de Ferro Goyaz, no início do

século XX. “Por iniciativa do Sr. Álvaro César de Barros Ribeiro, foi construído um barracão

onde se vendiam gêneros alimentícios e medicamentos aos homens que trabalhavam na

construção da ferrovia. Em 1912, foi inaugurada a estação de Urubu, nas terras da Fazenda

Palestina. Por ela se faziam o embarque e desembarque de pessoas e cargas de vários

municípios da região. Com a construção da primeira pensão e de novas casas, rápido se

formou o povoado, que seria a atual progressista cidade de Campos Altos”. (Enc. Mun.

Brasileiros/ vol.XXIV/IBGE, 1957).

Os trilhos que cortavam o chão traziam novidades. Aos cavalos, carros-de-boi e

automóveis se uniu a locomotiva, com seu movimento, fumaça e barulho, trazendo

operários, caixeiros-viajantes e estrangeiros.

A estação, no ponto mais alto de toda a Estrada de Ferro Goyaz, foi o início de um povoado

em seu entorno.

Em 1920, Urubu passou à denominação de Campos Altos e, durante muitos anos, foi um

pacato vilarejo. Tornou-se município em 31 de dezembro de 1943.

Recursos Turísticos

O Parque Estadual de Campos Altos está localizado numa área de 750 hectares.

Preservado ao longo do tempo por seu antigo proprietário, o fazendeiro Oswaldo Alves de
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Araújo, o Parque é uma reserva remanescente de Mata Atlântica no meio do Cerrado, a

1.000 metros de altitude, abrigando animais das mais variadas espécies. O município

possui, ainda, as corredeiras e a cascata do Rio Olho do Sol e a Cachoeira do Salto.

Seus atrativos culturais são constituídos por: Estação da Estrada de Ferro Goyaz com seu

pátio de manobras, algumas fazendas centenárias e o Quilombo do Ambrósio, destruído

em 1756 e hoje importante sítio arqueológico.

As esculturas em sucata de Mestre Dito Leandro são o destaque do artesanato local, que

também se evidencia pelos seus trabalhos em madeira.

Campos Altos foi oficializada, em 1999, pelo Vaticano, como o segundo Santuário de Nossa

Senhora da Conceição Aparecida e recebe, durante o ano inteiro, romeiros vindos de todas

as partes do país, tornando-se, assim, importante centro de turismo religioso.

Capitólio (MG)

A história da cidade começa a ser contada no início do século XIX, quando surgiram na

região, conhecida como Mata do Rio Piumhi, dois portugueses, Machado de Faria e

Gonçalves de Morais. Após alguns anos de investimento na agricultura, a região já possuía

diversas fazendas e o comércio cresceu muito. Por volta de 1830, vieram os primeiros

moradores para o local, onde se desenvolveu o povoado: João Francisco, Manoel

Francisco e Antonio Francisco, que são considerados seus fundadores. Nasceu assim o

Arraial dos Franciscos.

Em 1893, chegou por lá o fazendeiro Pedro Messias da Cunha, que adquiriu grande área

de terra. Em 1895, doou à comunidade um terreno para a construção de uma capela,

erguida por ele em honra a São Sebastião, que passou a ser o padroeiro do povoado. A

partir daí, fixou-se o nome de Arraial de São Sebastião dos Franciscos para o povoado.

Foi elevado à categoria de distrito em 7 de setembro de 1923, por uma lei que criou o

distrito de Capitólio e o anexou ao município de Guapé.

Sua emancipação política deu-se em 27 de dezembro de 1948, quando tornou-se

município de Capitólio.

Recursos Turísticos

Capitólio possui a diversidade da flora e fauna das serras, morros, chapadões, rios,

cachoeiras, piscinas naturais, lagos e canyons da região. Localiza-se próximo ao Parque

Nacional da Serra da Canastra, assim como às margens da Represa de Furnas.

A Festa de São Sebastião é a mais tradicional das festas folclóricas. 

         



Seu calendário de eventos inclui o aniversário da cidade, a Expo Capitólio e o Carnapitólio.

Delfinópolis (MG)

O antigo Arraial da Forquilha era compreendido por três sesmarias de Ambrósio Gonçalves

Pacheco. No início do século XIX, Violanta Luzia de São José doou 288 hectares de terra,

às margens do Ribeirão Forquilha, para a construção da capela do Divino Espírito Santo.

Deu-se início, então, à formação de um núcleo chamado Povoado Espírito Santo da

Forquilha, nome que conservou quando elevado a distrito, em 1850.

Em 1919, já integrado à cidade de Cássia, o distrito teve seu nome alterado para

Delfinópolis, em homenagem ao governador do Estado Delfim Moreira da Costa Ribeiro, e

foi emancipado em 1938.

Recursos Turísticos

O município é beneficiado pela Estrada Ecológica Serra da Canastra, que une Delfinópolis à

Sacramento pela Serra das Sete Voltas, num total de 160 quilômetros.

Conhecida como “cidade natureza”, Delfinópolis é o portal sul de entrada do Parque

Nacional da Serra da Canastra. Estradas vicinais e várias trilhas com diferentes obstáculos

levam às serras do município e às suas inúmeras cachoeiras, piscinas naturais, córregos,

rios, grutas e fontes de águas quentes, locais propícios à prática de esportes e turismo de

natureza. Destaca-se também o lago formado pelo represamento do Rio Grande.

O grupo de Folia de Reis é o mais representativo do seu folclore e o artesanato é muito rico

em trabalhos de madeira e bambu, vassouras de palha de coqueiro, crochês, bordados,

pinturas, doces caseiros e queijos. 

O grande evento da cidade é a comemoração do aniversário do município.

Doresópolis (MG)

O povoado foi formado ao redor da capela que, em 1875, o Padre Gonçalves de Melo

construiu em terras doadas por Lisarda Cândida.

Posteriormente passou a distrito de Piumhi, com o nome de Vila de Perobas, sendo em

1962,  emancipado, com seu nome foi alterado para Doresópolis.

Recursos Turísticos

O Rio São Francisco, várias lagoas (famosas pela beleza e abundância de peixes) e

reservas de matas e capoeiras estão entre os seus principais atrativos.
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São destaques, ainda, a Gruta Grande do Zezé e a Gruta dos Defuntos.

Iguatama (MG)

No século XVIII, quando os viajantes e tropeiros chegavam às margens do Rio São

Francisco, encontravam um barqueiro que os transportava para o outro lado do Rio. Neste

local, surge o povoado de Porto Velho, depois denominado Porto Real de São Francisco.

Em 1829, a capela e o povoado originais foram transferidos para um ponto mais elevado

da região, e, em 1842, com o crescimento do mesmo, criou-se o distrito com o nome de

Nossa Senhora da Abadia do Porto Real, integrando-se ao município de Arcos.

Em 1943, foi emancipado com o nome definitivo de Iguatama.

Recursos Turísticos

O Rio São Francisco que corta todo o município de oeste para leste é o seu atrativo mais

importante.  Lagoas e outros riachos também fazem parte do seu potencial turístico.

Na parte cultural, os Congados são grupos que melhor representam seu folclore e o

Carnaval é a festa popular de maior expressão.

Japaraíba (MG)

A história do município tem início em princípios do século XIX, com a chegada à região de

João Pereira e José Pereira, pertencentes às famílias Pereira e Fernandes, que haviam

adquirido vastas áreas de terras e ali se instalaram. 

As atividades agrícolas e pecuárias desenvolvida por eles, com a ajuda dos escravos,

tiveram tanto sucesso que várias outras famílias vieram para aquelas terras, dando início a

um pequeno povoado. 

Segundo moradores antigos, seus antepassados afirmavam que o povoado teria sido

fundado por dois negros domadores de cavalos, tendo um deles o nome de Simão, razão

pela qual o local recebeu o nome de São Simão.

Com a abolição da escravatura em 1888, as famílias Pereira e Mendonça doaram aos

escravos uma boa porção de terra para a construção de suas moradias e, em outra parte

das terras, foi edificada uma capela de taipa em louvor a Nossa Senhora do Rosário.

O povoado que então se denominava São Simão recebeu o nome de Patrimônio do

Rosário. Em 1953, o povoado teve o seu nome alterado para Japaraíba e passou a ser

distrito de Arcos.

         



A emancipação se deu em 30 de dezembro de 1962.

Recursos Turísticos

O Rio São Francisco e suas praias e os rios São Domingos e Santana são os destaques

do município.

Lagoa da Prata (MG)

Em 1789, ao desmembrar-se de Tiradentes, foi criado o município de Itapecerica,

constituído de 34 distritos. Entre eles havia um chamado Pântano. No início do século XIX,

a decadência das minas de ouro na Província das Minas Gerais ocasionou a evasão de

mineradoras e garimpeiros em busca do ouro, descoberto no outro lado do Rio São

Francisco, em Goiás Velho e Paracatu. Com essa afluência de pessoas, o Pântano

começou a ser povoado.

Na segunda década do século XIX, um português chamado Manuel Novato, ao adquirir

certa área rural perto do lugarejo, construiu um aterro à frente de um brejo, onde uma lagoa

foi formada. Anos depois, quatro missionários franciscanos, liderados por D. Eugênio Maria

de Genova, passando por ali, descobriram a beleza da lagoa sem nome e, encantados,

deram-lhe o nome de Lagoa das Pratas.

Em 2 de janeiro de 1900, com o falecimento do coronel Carlos Bernardes - homem muito

querido na região e que havia mandado construir uma capela no local, ainda sem nome -

veio rezar missa em sua memória o monsenhor Otaviano José de Araújo. Esse monsenhor

deu à capela o nome de São Carlos, numa homenagem ao líder desaparecido,

conclamando o povo a alterar o nome do povoado, que passou, então, a chamar-se São

Carlos do Pântano.

Em fevereiro de 1916, com a criação da via ferroviária da região, a estação recebeu o nome

de Lagoa.

Em fevereiro de 1925, o povoado foi elevado à categoria de distrito, com o  nome de Lagoa

da Prata. O distrito cresceu e se desenvolveu rapidamente, conseguindo sua emancipação

política e passando a município em 27 de dezembro de 1938, quando se desligou de Santo

Antonio do Monte.

Recursos Turísticos

Além da Lagoa da Prata - que dá nome à cidade, estruturada com orla, calçadão e quadras

esportivas, tornando-se o grande atrativo do local - o município possui ainda o Rio São

Francisco e suas praias, cachoeiras e grutas como patrimônio natural.

São considerados os principais atrativos culturais a antiga Estação Ferroviária de 1916, a
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Ponte de Ferro, importada da Alemanha em 1925 para ligar o município de Lagoa da Prata

ao de Luz, o casarão do fundador da cidade (1875) e a Igreja de São Carlos Borromeu.

A Feira de Artesanato é realizada quatro vezes durante o ano e a Festa dos Congadeiros

em agosto e setembro.

Medeiros (MG)

As primeiras notícias sobre a região remontam à doação de 20 sesmarias a Inácio Correa

Pamplona, Manoel Medeiros e José Medeiros (também conhecidos como irmãos

Medeiros), por volta do ano de 1765. A região era coberta por uma floresta tropical,

conhecida como Mata da Corda, e recortada pela antiga picada de Goiás. Os condutores

de boiadas, vindos do Triângulo Mineiro com destino ao sul de Minas Gerais, referiam-se ao

local como a Fazenda dos Medeiros, onde faziam paradas para almoço ou pouso. O

povoado que originou Medeiros foi criado no início do século XX, com a utilização de uma

área de 14 alqueires de terra, doada por Militão Inácio de Miranda. Em 1º. de janeiro de 1939,

Medeiros passou a ser distrito da cidade de Bambuí e, por Decreto de 30 de dezembro de

1962, emancipou-se politicamente passando à categoria de município. 

Recursos Turísticos

O município situa-se ao pé da Serra da Matinha, numa região entremeada de montanhas e

campos de cerrado, onde o grande número de vertentes e ribeirões constituem sua

riqueza em recursos d'água, com muitas cachoeiras e praias fluviais. Os principais rios da

região são o Ajudas, o Santo Antonio, o Santo Estevão e especialmente o Samburá, que

hoje, com as novas pesquisas e tecnologias, foi confirmado como a nascente geográfica

do Rio São Francisco. Os banhos de rio e de cachoeira, as trilhas e as cavalgadas, as festas

tradicionais, como a Folia de Reis, a festa do padroeiro, as festas juninas e a festa do

produtor rural (destaque para o desfile de carros de boi), assim como o queijo canastra e a

cachaça artesanal, são os atrativos turísticos locais. 

Pains (MG)

A região começou a ser explorada por volta de 1820.Em 1854, o capitão Manoel

Gonçalves de Melo, construiu, em sua fazenda, uma capela em louvor a Nossa Senhora

do Carmo. Como nas proximidades morava a família Pains, o local ficou conhecido como

Capela dos Pains.

O povoado foi elevado a distrito em 1859, com a denominação de Nossa Senhora do

Carmo de Pains. O nome foi suprimido em 1870 e, novamente, restaurado um ano depois

com a denominação reduzida para Pains.

O município foi criado em 1943.

         



Recursos Turísticos

Além do Rio São Francisco, o município tem nas grutas e cavernas o seu principal potencial

turístico.

Pains faz parte da província cárstica de Arcos, Pains e Doresópolis, com mais de 800 grutas

e cavernas já catalogadas.

Piumhi (MG)

Habitavam essas paragens, em tempos idos, dois fazendeiros, inimigos históricos, Capitão

Luis Antonio Vilela e Fernão Alves dos Santos.  A fixação das divisas de suas terras e

sesmarias motivava a inimizade e as lutas constantes entre os senhores, familiares e

escravos. Por volta de 1707, famílias paulistas, chefiadas por Manoel Marques de Carvalho,

que regressavam dos sertões mineiros onde estiveram à procura de ouro, acamparam às

margens de um córrego, hoje córrego do Carvalho, para ligeiro repouso. Com a permissão

do chefe, exploraram a região e encontrando ouro, diamantes e outros minerais, obtiveram

autorização dos proprietários das terras para garimpar. Já em 1708, o número de

garimpeiros aumentara significativamente.

Trazendo licença para garimpar, chegou à região o Padre Marcos Pires Correa, que propôs

aos habitantes a construção de uma capela e formas de conseguir o necessário para a

celebração dos ofícios divinos, uma vez que todos eram católicos. Portanto, em 15 de

agosto de 1708 foi celebrada a primeira missa na região.

Recrudescendo o ódio entre as duas famílias, Manoel Marques de Carvalho, amigo de

ambas, resolveu por termo às rixas, propondo para árbitro da questão o Padre Marcos.

Sugeriu a doação das terras litigiosas à Nossa Senhora do Livramento, separando, desta

forma, as duas fazendas. Doados os terrenos, a povoação ficou conhecida como Nossa

Senhora do Livramento do Piuí (o vocábulo piu-i, indígena, significa “água cheia de

moscas”, porque, na verdade, as águas quase paradas do rio estavam sempre

infestadas destes insetos).

Após a guerra dos Emboabas, voltaram as bandeiras paulistas a desbravar os sertões,

incrementando, assim, o crescimento da população do povoado.

Por alvará de 26 de janeiro de 1803, foi criada a freguesia de Piuí, subordinada ao município

de Formiga, e finalmente emancipada em 1º. de abril de 1841.

Recursos Turísticos

Além do Rio São Francisco e suas praias, o município tem ainda o Rio Piumhi e o Ribeirão

das Araras, a Serra do Andaime e as grutas do Honorino compondo seu patrimônio natural.
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A Casa do Artesão (artesanato em cerâmica e em madeira) e os degraus da Igreja de

Nossa Senhora da Abadia fazem parte do seu acervo cultural.

Os principais eventos são o aniversário da cidade e a Exposição Agropecuária.

Sacramento (MG)

No ano de 1743, os bandeirantes construíram uma capela dedicada a Nossa Senhora do

Desterro, na margem esquerda do Rio das Velhas, local que vinha se tornando um

importante centro de mineração de ouro e que, posteriormente, passou a representar um

elo entre a Vila de São Paulo e a Vila Boa de Goyaz. Com a fartura do precioso metal, o

vilarejo tornou-se, em 1766, sede do Julgado de Nossa Senhora do Desterro das

Cabeceiras do Rio das Velhas do Desemboque.

Desemboque, núcleo inicial de Sacramento, tornou-se o principal ponto de partida de

expedições que se dirigiam à região da Farinha Podre, atual Triângulo Mineiro.

Numa dessas bandeiras, em 1820, o cônego Hermógenes Cassimiro de Araújo Brunswick

construiu, às margens do Rio Borá, uma capela dedicada ao Santíssimo Sacramento,

consumando, assim, a fundação do povoado.

Em 1857, esse povoado elevou-se à categoria de freguesia e, em 1870, à de município,

recebendo, a partir de 1903, o seu nome atual.

Hoje os papéis se inverteram e Desemboque é distrito de Sacramento.

Recursos Turísticos

O Parque Nacional da Serra da Canastra é o seu principal atrativo. Também a Cachoeira de

São Basílio, a Gruta dos Palhares (maior caverna de arenito das Américas) e o lago formado

pela Usina Hidrelétrica de Jaguara são importantes elementos para o turismo.

Como atração cultural, o município possui o próprio distrito de Desemboque, além do

Museu Histórico, que reúne cerca de 500 peças, equipamentos, materiais e pinturas que

contam sua história. Ainda compõem seu patrimônio histórico-cultural: a Igreja Matriz,

erguida no local da primitiva capela de 1820 e reconstruída em estilo neoclássico em 1920

(a imagem da Virgem Maria, que ocupa o altar-mor, chegou em meados do século XIX); a

Estação dos Bondes Elétricos de 1913, que  hoje é ocupada por uma loja de artesanato; e

a Usina Cajuru, também de 1913, localizada a 4 quilômetros da cidade, às margens do Rio

Borá, que fornecia energia elétrica para a Estação dos Bondes.

O Centro Espírita Eurípedes Barsanulfo está estabelecido na casa onde residiu o médium e

é centro de referência do espiritismo no Brasil.

       



São João Batista do Glória (MG) 

Conta a tradição que o atual município surgiu há quase dois séculos, com a chegada na

região da Serra da Canastra, vindos de Candeias, dos irmãos Daniel e Joaquim Goulart.

O marco inicial da fundação foi a construção de uma capela dedicada a São João Batista,

na Igreja da Glória, em terras doadas pelos irmãos Goulart.

Quando passou a distrito, o povoado recebeu o nome de São João do Glória; contudo o

nome oficial, São João Batista do Glória, foi adotado em 1911.

Recursos Turísticos

Como o município está localizado numa região montanhosa, possui serras e vales de muita

beleza, como o Chapadão da Babilônia e o Vale da Babilônia.

Acredita-se que componham seu patrimônio natural mais de cem cachoeiras, destacando-

se entre as mais conhecidas: o conjunto da Maria Augusta, na Mata do Engenho, e o Vale

do Céu, na Serra da Babilônia.

O Paraíso Perdido - um complexo de cachoeiras de águas cristalinas, piscinas naturais e

pedras, que formam um tobogã natural - é um dos principais atrativos da região.

O município conserva algumas casas típicas do interior de Minas Gerais, a Capela do

Rosário e a Fazenda Paineiras, que possui um conjunto arquitetônico (casa principal, casa

de colonos e currais), do final do século XIX.

Seu folclore é representado pela capoeira de Angola e pelo Maculelê e o artesanato local

apresenta trabalhos em cerâmica, pedras, madeira e bambu, assim como bordados e

crochês.   

Também, de grande valor cultural, as pinturas rupestres, denominadas “letreiro”, fazem

parte do sítio arqueológico da Fazenda Lourenço, com aproximadamente 9 mil anos.

O município está localizado às margens do Rio Grande, onde foi construída a Usina

Hidrelétrica de Furnas, o que lhe dá também um grande potencial de turismo náutico e de

pesca.

São Roque de Minas (MG)

Os primeiros moradores foram os índios cataguases, que, ainda no século XVII, foram

dizimados pelo colonizador branco. Mais tarde, durante o século XVIII, vieram os negros

escravos fugidos que formaram alguns quilombos na região. O mais famoso foi o do Pai

Inácio, que dizem ter sido tão grande quanto o de Palmares. 
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O povoado surgiu em 1762, com a construção da capela em homenagem a São Roque e

tornou-se distrito de Piumhi, em 1842. Nessa época, a população da região era constituída

de brancos e mestiços vindos dos centros de mineração em decadência.

O distrito foi emancipado em 17 de dezembro de 1938, com a denominação de Guia Lopes,

homenagem a José Francisco Lopes, natural da região e guia das tropas brasileiras durante

a célebre “retirada da Laguna”, na guerra do Paraguai. No plebiscito realizado em 1962, a

população escolheu o nome de São Roque de Minas para o seu município.

Recursos Turísticos

O município abriga quase 80% da área do Parque Nacional e a nascente histórica do Rio São

Francisco. Entre seus atrativos naturais, tem-se, ainda, o paredão da Canastra com a

impressionante cachoeira da Casca D'Anta, a primeira queda livre do Rio São Francisco.

Possui também outras quedas d'água, como as cachoeiras do Rolador, do Capim Forro e da

Matinha.

A Folia de Reis é a sua principal manifestação folclórica e seu patrimônio histórico tem como

destaque a Fazenda Zagaia e os Currais de Pedra.

A gastronomia tem no queijo canastra seu elemento principal e o artesanato, muito

diversificado, nos trabalhos em madeira, pano, vidro, crochês, etc.

Suas festas populares são: a Festa dos Três Reis Magos, o Carnaval, a Semana Santa e a

Exposição Agropecuária; e a mais tradicionais: a Festa de Nossa Senhora da Assumpção e

de São Roque, em agosto.

Tapiraí (MG)

O povoamento de Tapiraí iniciou-se em 1798, quando Carlos José da Silva obteve uma

sesmaria na região. Nos anos seguintes, ali chegaram José Nunes de Carvalho, Manoel da

Silva Brandão e, em 1801, Manoel Dias de Oliveira e Manoel de Freitas Souza, este último

contemplado com uma sesmaria num local conhecido como Perdição. Sobre a origem

desse nome, conta a história que a bandeira de Bartolomeu Bueno (o Anhanguera)

perdeu-se em território mineiro antes de seguir para Goiás. Depois de alguns dias de

marcha, desorientada e sem rumo nas matas, encontrou um rio e deu-lhe o nome de Rio

da Perdição (pelo fato de encontrar-se perdida), que foi adotado para toda a região de

Tapiraí.

Em 1911, foi inaugurada a estação de Perdição, pertencente à antiga Estrada de Ferro

Goyaz, e em torno dela formou-se um povoado com o mesmo nome, que foi

posteriormente alterado para Tapiraí, de origem indígena, que significa Rio das Antas.

       



Ministério do Meio Ambiente

236

Em 1948, o povoado passou a distrito, integrando o município de Bambuí, e foi emancipado

em 12 de dezembro de 1953.

Recursos Turísticos

A cidade é cercada por rios e cachoeiras, entre eles a Cachoeira do Córrego das

Laranjeiras, o remanso do Córrego das Pastorinhas, as pequenas cachoeiras do Ribeirão

Monjolo, várias nascentes que formam o Ribeirão Perdição e a Serra do Montividil.

A Festa de São Sebastião, no dia 20 de janeiro, é a sua principal tradição religiosa, com

alvorada, cavalgada, novena, missa, procissão e quermesse. O grupo folclórico de Folia de

Reis é um dos atrativos culturais da cidade. Em novembro, ocorre o encontro de Folia de

Reis, que reúne várias cidades da região. 

Seu artesanato é representado por trabalhos em madeira, palha de bambu ou taquara e

crochês.

Vargem Bonita (MG)

Até o início da década de 40, existia na região a Fazenda da Várzea, de propriedade de

José Alves Ferreira. Certo dia, um amigo do proprietário, visitando a fazenda, exclamou: “-

Mas que vargem bonita!” (vargem é sinônimo de várzea). O proprietário gostou e a fazenda

passou a se chamar Vargem Bonita.

Com a descoberta de diamante no leito e nas margens do Rio São Francisco, muitos

garimpeiros vieram para a região e nas terras da fazenda, às margens do Rio, formou-se a

vila de Vargem Bonita, que se tornou distrito de São Roque de Minas.

Em 12 de dezembro de 1953, veio a emancipação. A fazenda foi desapropriada e, em

homenagem ao antigo proprietário, o novo município recebeu o nome de Vargem Bonita.

O garimpo se desenvolveu e a cidade chegou a ter mais de 30 mil habitantes. Porém, a

partir dos anos 70, a atividade foi perdendo força e, pelos problemas ambientais causados,

foi proibida em meados da década de 90.

Hoje a cidade tem como lema: “Turismo, o novo diamante de Vargem Bonita”.

Recursos Turísticos

Suas principais atrações naturais estão no Parque Nacional da Serra da Canastra, no

Chapadão da Serra da Babilônia e nas praias da Crioula e de Copacabana, no Rio São

Francisco.
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PÓLO DO LAGO TRÊS MARIAS

É formado pelos municípios de Três Marias, Felixlândia, São Gonçalo do Abaeté, Pompéu,

Morada Nova de Minas, Biquinhas, Paineiras, Abaeté, Martinho Campos e pelos lindeiros de

Dores do Indaiá, Cedro do Abaeté, Buritizeiro, Várzea da Palma, Lassance, Quartel Geral,

Serra da Saudade e Pirapora. Todos eles, exceto os três últimos, são fortemente marcados

pela influência do imenso Lago de Três Marias, formado pelas águas do Rio São Francisco

e chamado pela população local de “doce mar de Minas”.

Ele nasceu dos sonhos do Presidente Juscelino Kubitschek, então governador de Minas

Gerais, que não imaginava o progresso sem o desenvolvimento de sua capacidade

energética.
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Lago Três Marias (MG)

      



No entanto, o pólo não se resume apenas ao Rio São Francisco e ao lago. Um conjunto

admirável de outros atrativos naturais e culturais é oferecido aos visitantes que querem

conhecer o Cerrado e sua grande variedade de flores e frutos;  seus belos rios, riachos,

corredeiras, cachoeiras e piscinas naturais; suas veredas com palmeiras-buriti (conhecidas

como oásis do sertão); além do atraente artesanato e do folclore sertanejo que tanto

encantaram o escritor Guimarães Rosa. 

O patrimônio histórico da região está muito bem representado por suas igrejas, capelas,

construções coloniais e fazendas centenárias, além, é claro, da própria Usina Hidrelétrica

de Três Marias.

A Folia de Reis, a Catira e as Pastorinhas, são algumas de suas manifestações folclóricas.

As Festas religiosas, como a da Padroeira, assim como a Semana Santa mantêm as

tradições da religiosidade do povo mineiro, com as novenas, missas, procissões, etc.

Não podemos esquecer as delícias da gastronomia local, que apresenta, além da

tradicional comida mineira, um variado cardápio de peixes, preparados no fogão à lenha e

acompanhados da sua famosa cachaça artesanal.

O artesanato da região apresenta trabalhos de bordados, crochês e em madeira.

Vários eventos ocorrem durante todo o ano como os Aniversários das Cidades, as

Exposições Agropecuárias, Torneios de Pesca, etc.

Abaeté (MG)

Os primeiros habitantes do município foram os índios abaetés e sua origem está ligada à

existência de diamantes na região. O aparecimento da primeira sesmaria data de 1738, de

propriedade de José de Faria Pereira. Em seguida, outras sesmarias foram concedidas e

muitas pessoas se deslocaram para essa região. Em 1845, foi erguida uma capela

dedicada a Nossa Senhora do Patrocínio, mediante doações feitas por fiéis, e ao seu redor

desenvolveu-se o povoado denominado Marmelada. As atividades comerciais da região

eram incentivadas pela ação dos tropeiros. Em 1847, o povoado passou a distrito com o

nome de Arraial Novo do Marmelada. Em 1864, foi criada a freguesia denominada Nossa

Senhora do Patrocínio do Marmelada, que depois foi elevada à condição de vila, passando

seu nome a Dores do Marmelada. Em 5 de novembro de 1877, tornou-se município,

recebendo o nome indígena de Abaeté, que significa “o bravo” ou “o ilustre”.

Recursos Turísticos

Como em toda a região, o Lago Três Marias e o Rio São Francisco, com suas praias,

constituem sua maior atração turística. A flora e a fauna dos seus campos e cerrados são
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representadas por mamíferos de pequeno porte (pacas, tatu, jaguatirica, etc) e árvores,

como o ipê e as quaresmeiras. 

No vizinho município de Cedro do Abaeté, encontram-se riachos formando corredeiras,

cachoeiras e piscinas naturais, com trilhas de muita beleza e que, por sua proximidade,

poderão ser trabalhados em conjunto com Abaeté, ampliando as possibilidades de

sucesso do turismo de ambos os municípios. 

Seu patrimônio histórico é constituído por igrejas, capelas e casario em estilo colonial.

Sua mais importante manifestação folclórica é o Congado. Os eventos que merecem

destaque são: a Festa de Nossa Senhora do Rosário, a Festa de Santo Antonio das

Tabocas, o Aniversário da Cidade e a Exposição Agropecuária.

Biquinhas (MG)

A região foi habitada por tribos indígenas, entre elas os abaetés. Por volta de 1850,

chegaram os primeiros colonizadores, Manoel Mendes de Souza e seus irmãos, seguidos

por Paulo Igídio Xavier Coelho, Cirilo Jacob Vargas e Custódio Ferreira Maia, considerados

os fundadores do povoado. Dedicaram-se ao garimpo e a atividade foi atraindo novos

moradores. O topônimo deve-se a um período de seca, do final do século XIX, quando

apenas uma cacimba, onde os moradores colocaram bicas de bambu para apanhar água

limpa, escapou ao flagelo. Essas saídas de água formavam biquinhas e deram origem ao

nome do município. O distrito foi criado em 1938, desmembrado do distrito de Morada

Nova e subordinado ao município de Abaeté. Foi elevado à categoria de município, com a

denominação de Biquinhas, em 30 de dezembro de 1962.

Recursos Turísticos

As atividades turísticas ocorrem principalmente no Lago Três Marias: lazer nas praias e

passeios de barco.

A Festa da Padroeira e o Aniversário da Cidade são os seus principais eventos.

Buriziteiro (MG)

A aldeia dos índios caiapós, conquistada por Manoel Francisco de Toledo, recebe o nome

de São Romão. Mais tarde, essa denominação é mudada para Santo Antonio da Manga, e,

depois para São Francisco.

Em 1861, é criado o distrito de Pirapora d'Além São Francisco e, em 1911, com a criação do

município de Pirapora, o distrito passa a integrá-lo com o nome de São Francisco de

Pirapora.

         



O nome do distrito é mudado para Buritizeiro em 1923 e a sua emancipação data de 1962.

Recursos Turísticos

O Rio São Francisco, com suas corredeiras, os rios do Sono, Paracatu e Formoso e as belas

cachoeiras como a Cachoeira das Almas, Cachoeira do Jucurutu, Cachoeira Santa Maria e

o pico do Itacolomi são seus principais atrativos naturais. 

O seu patrimônio histórico é composto pela ponte Marechal Hermes, que liga Buritizeiro a

Pirapora, e os prédios da Fundação Educacional Caio Martins e o da antiga estação

ferroviária.

O destaque do seu folclore é a Folia de Reis.

Cedro do Abaeté (MG)

Aventureiros e desbravadores a procura de ouro e diamante chegaram à região, no maciço

da serra da Mata da Corda, em meados do século XIX. Assim surge o povoado de

Marmelada, depois chamado de Arraial Novo do Marmelada.

Posteriormente, recebeu o nome de Cedro, devido à abundância de madeira do mesmo

nome em suas matas nativas.

Foi elevado à categoria de distrito em 1953 e emancipado em 1962, com o nome de Cedro

do Abaeté.

Recursos Turísticos

Localizado a mais de 900 metros de altitude o município tem o Rio Indaiá, o pico do

Capacete, outros riachos, corredeiras, cachoeiras e matas muito bonitas, com um especial

potencial para desenvolvimento turístico.

Dores do Indaiá (MG)

Os sesmeiros da região foram alargando as fronteiras, abrindo picadas rumo a outras

paragens. Uma delas, Pé de Serra, se alongava rumo aos ouros dos “goiases”. Domingos

de Brito, o primeiro desbravador, não conseguiu se embrenhar por essas terras, impedido

pelos índios tapuias.

Mais tarde, por volta de 1785, vieram os irmãos Costa Guimarães - Amaro, José, Joaquim e

João - que aqui conseguiram fincar raízes. À volta de suas fazendas de gado cresceram

povoados e um desses recebeu o nome de Arraial da Boa Vista. Amaro, entre os irmãos, foi o

verdadeiro líder do povoado. Em torno da Capela de São Sebastião, o arraial se desenvolveu.

Em 1850, elevado à categoria de vila, desmembrou-se de Pitangui. Em 1855, passou à

condição de distrito e, em 4 de novembro de 1880, foi criado o município de Dores do Indaiá.
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Recursos Turísticos

O Rio São Francisco e o Rio Indaiá constituem seus principais atrativos naturais.

Pode-se nadar e praticar canoagem no Rio Indaiá e observar, das várias trilhas existentes,

os rios e a vegetação da região.

Seu patrimônio histórico é constituído por fazendas seculares, com destaque para a

Fazenda Santa Fé, onde o casarão, datado de 1765, construído por um dos fundadores da

cidade, Capitão Amaro Guimarães Costa, permanece muito bem conservado.

O Largo de São Sebastião (hoje Praça Alexandre Lacerda Filho) e a Igreja de São Sebastião

(a primeira da cidade) possuem um conjunto arquitetônico de residências centenárias,

muito bem preservado por seus proprietários.

O seu folclore tem, no grupo Folia de Reis, sua maior representação.

Os principais eventos do município são: a Festa Junina, a Expo Dores e o Circuito Indaiá de

Motocross.

Felixlândia (MG)

Em 19 de abril de 1762, no município de Sabará, o Padre Felix Ferreira da Rocha, morador

da Fazenda do Bagre, doou uma área situada entre o Riacho das Pedras e o Riacho do Boi,

para a construção de uma capela dedicada a Nossa Senhora da Piedade, que se tornou o

centro das atenções da região, atraindo inúmeros fiéis, e, ao seu redor, o povoado

começou a se formar.

Em 1842, foi criado o distrito de Piedade do Bagre, que em 27 de dezembro de 1948 foi

emancipado e recebeu o nome de Felixlândia, em homenagem ao Padre Felix.

Recursos Turísticos

Além do Rio São Francisco, o Lago Três Marias atrai visitantes para suas inúmeras praias e

para a prática do turismo náutico e a pesca esportiva.

Na igreja local encontra-se a imagem de Nossa Senhora da Piedade, com Jesus Cristo

esculpido em madeira, obra que, acredita-se, pode ter sido feita em 1783, por Aleijadinho,

mestre do barroco mineiro.

O principal evento do município é o Jubileu de Nossa Senhora da Piedade, que ocorre no

mês de agosto, com novenas, missas, procissão, cavalgadas, desfile de carro-de-boi, etc.

        



Lassance (MG)

Por volta de 1850, o local era um lugar aonde os tropeiros vindos de Montes Claros,

Brasiléia, Pirapora e Coração de Jesus, paravam para descansar. Foi nessa época que

Liberato Nunes de Azevedo se estabeleceu na região, construindo um rancho.Com o

tempo, mais famílias foram se instalando. 

O prolongamento da Estrada de Ferro Central do Brasil chegou à localidade, impulsionando

seu desenvolvimento. Formou-se, então, o povoado chamado de São Gonçalo das

Tabocas.

Em 1908, com a inauguração da estação, que recebeu o nome de Lassance, em

homenagem ao chefe da construção (o engenheiro Ernesto Antonio Lassance), o povoado

também passa a ter o nome do engenheiro.

Em 1923 é elevado a distrito de Pirapora e, em 1953, é emancipado.

Recursos Turísticos

O Rio São Francisco e o Rio das Velhas e suas praias são as principais atrações turísticas

do município. Porém, muitos outros rios e córregos formam lindas corredeiras e

cachoeiras.

O município faz parte do Circuito Turístico Guimarães Rosa.

Martinho Campos (MG)

O município formou-se das terras de duas fazendas pertencentes a Jerônimo Monteiro e

Maximiano de Araújo, pernambucanos e proprietários das Fazendas do Junco e da Barra.

Por volta de 1808, esses dois fazendeiros combinaram a construção de uma igreja em

honra a Nossa Senhora da Abadia, em local que fosse eqüidistante das duas sedes. Assim,

em dia e hora marcados, saíram das suas respectivas sedes e quando se encontraram

demarcaram o local onde deveria ser construída a igreja. Desta forma, começou o

povoado com o nome de Nossa Senhora da Abadia dos Monjolos. Em 1835, foi elevado à

categoria de distrito com o nome de Abadia de Pitangui. Entre 1894 e 1920, Abadia foi um

importante centro comercial, beneficiado pela estrada de ferro. Em 17 de dezembro de

1938, tornando-se município e recebeu o nome de Martinho Campos, grande estadista

nascido na região.

Recursos Turísticos

A Lagoa dos Buritis é o destaque turístico do município. Porém, os Rios São Francisco, Pará

e Picão têm um bom potencial para o turismo náutico e para a pesca esportiva. As praias

fluviais, entre elas a do Nozinho, já são muito freqüentadas. A natureza se manifesta em

trilhas de onde se pode observar a flora do cerrado e de campos do oeste montanhoso,
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com o predomínio do ipê, angico e variedades de acácias e quaresmeiras, além de

orquídeas, bromélias e outras plantas. A fauna é constituída por animais de pequeno e

médio portes, como veado, lobo guará, raposa, cotia, tamanduá mirim, tatu, perdizes,

seriema, codorna, etc. e muitas espécies de pássaros.

Das várias grutas existentes, a mais conhecida é a Gruta da Lapa.

Seu patrimônio histórico desperta interesse. Constituído por seis igrejas e capelas, com

destaque para a Capela de Cruz dos Montes, de 1870, e a Igreja de Nossa Senhora da Abadia,

iniciada em 1842, abriga diversas imagens em ótimo estado de conservação. Conta, ainda, com

várias edificações do final do século XIX. A barragem da usina da Companhia Força e Luz

Abadiense, fundada em 1930 e hoje em ruínas, é um marco na história da região. As fazendas

Criciúma, Bom Sucesso e da Barra possuem engenhos do século XIX e continuam produzindo

cachaça artesanal, como nos velhos tempos. Uma visita a elas revela em seus casarões e

senzalas os segredos, mistérios e história de todo um período.

No povoado do Capão do Zezinho localiza-se a aldeia dos índios Kaxixós (mais ou menos

100 habitantes), hoje reconhecida como nação indígena, que guarda algumas peças de

seus antepassados, como flechas e vasilhas de barro.

O folclore tem expressão no Grupo Folia de Reis e no Grupo de Catira Pedro Pedrinho (já

em sua quarta geração).

A Exposição Agropecuária e a Festa de Nossa Senhora da Abadia são os destaques nas

festividades do município.

Morada Nova de Minas (MG)

O município deve o seu o nome à sua fundadora, D. Inácia Maria do Rosário que, em 1800,

mandou construir em sua fazenda uma capelinha dedicada a Nossa Senhora de Loreto.

Mais tarde, ao lado da capela, ela ergueu um sobrado para sua residência e dizia com

alegria: “Minha nova morada”. Em 1852, o lugar recebeu o nome de Freguesia de Nossa

Senhora de Loreto e, em 1861, integrou-se à Diocese de Mariana. 

Em 1939, tornou-se vila e, em 31 de dezembro de 1943, emancipada recebendo o nome de

Morada, que foi mais tarde alterado para Moravânia e, atualmente, Morada Nova de Minas.

Recursos Turísticos

Suas belas praias de água doce, os passeios de barco, a travessia de balsa, a pesca esportiva,

os pequenos morros, riachos, cachoeiras e grutas, dão ao município um grande potencial.

A Exposição Agropecuária é o seu evento mais tradicional, com mais de quarenta anos.

       



Paineiras (MG)

O município surgiu entre duas sesmarias que, mais tarde, tornaram-se fazendas: Fazenda

da Barra e Fazenda da Serra, de propriedade de José de Faria Pereira e Joaquim de

Oliveira, respectivamente. Originou-se com a construção da Capela de São Sebastião, por

Antonio Pinto da Fonseca, Hipólito Rosa e José Correa do Prado, nas terras deste último e

de Firmino Lourenço. Perto da capela existiam algumas estalagens, locais onde tropeiros

combinavam encontros, propícias aos seus descansos, onde as paineiras serviam de

abrigo ao gado e cavalos, surgindo daí, mais tarde, o nome de Paineiras. Com o passar do

tempo o povoado foi crescendo e, em 1938, tornou-se distrito, pertencendo ao município

de Abaeté. Emancipou-se em 30 de agosto de 1962.

Recursos Turísticos

O benefício turístico do Lago Três Marias é temporário, ocorrendo somente quando o lago

atinge sua capacidade máxima.

O seu principal atrativo natural é o Rio Indaiá. Além dele, existem muitos córregos, como o

Forquilha, Mamoneiros e São Francisco, entre outros, com potencial para atividades turísticas.

O grupo de Folia de Reis é o representante do folclore local.

A cachaça artesanal do município de Paineiras é uma das mais conhecidas regionalmente.

Seus principais eventos são as Festas Juninas e a Exposição Agropecuária.

Pirapora (MG)

Para estender os limites da Colônia em direção ao oeste e descobrir mais riquezas

minerais, a Coroa Portuguesa

estimulava a formação de

bandeiras e entradas pelos

desconhecidos sertões das

Gerais.

Nessa época de mineração, o

Rio São Francisco foi a via de

transporte mais importante

para o abastecimento dos

centros mineradores. As

mercadorias saíam da Bahia

subindo o Rio e, quando

terminava o trecho navegável,

seguiam por terra. O povoado
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surgiu justamente no ponto de baldeação, na margem direita do Rio, com o nome de São

Gonçalo das Tabocas.

Posteriormente, em 1847, foi criado o distrito de Pirapora (nome de origem tupi, que

significa salto do peixe - pira/peixe e poré/salto).

Passado o ciclo da mineração, decaiu a importância do distrito. Porém, em 1894, chegou

ao local o comerciante Joaquim Lúcio Cardoso, que lutou durante vários anos para

conseguir a aportagem dos vários barcos que já trafegavam no Médio São Francisco.

Conquistou seu objetivo no início do século XX, ficando o porto de Pirapora aberto à

navegação regular.

Outro fator relevante do desenvolvimento local foi a chegada dos trilhos da Estrada de Ferro

Central do Brasil, com a inauguração da estação ferroviária em 28 de maio de 1910.

Em 30 de agosto de 1911, foi criado o município de Pirapora.

Recursos Turísticos

O Rio São Francisco é o grande atrativo do município. Sua parte navegável, suas praias e

suas corredeiras atraem tanto os moradores locais como os turistas visitantes. Suas praias

e suas corredeiras (duchas) são muito procuradas para banhos e sol. O leito navegável,

com a restauração do barco a vapor Benjamin Guimarães, toma um novo impulso,

proporcionando um passeio que tem duração de 4 horas, onde um funcionário (guia) vai

contando a história do Rio, do barco e do turismo no São Francisco. Seu patrimônio

histórico tem destaque especial na Ponte de Ferro (694 metros) importada da Bélgica e no

edifício da antiga Estação da Estrada de Ferro Central do Brasil.

O seu folclore, muito diversificado, é representado pelos grupos de Lundu, Pastorinhas,

São Gonçalo e Folia de Reis.

O artesanato local tem na madeira sua principal matéria-prima, dela produzindo suas peças

mais importantes: as carrancas.

Na gastronomia regional, os peixes são a atração maior. Um verdadeiro festival de sabores,

cores e prazeres culinários, em um raro encontro da comida baiana (moqueca de peixe)

com o melhor da cozinha mineira.

O calendário de eventos tem como atrações principais o Torneio de Pesca, o Forrozando

com Você e o Encontro Nacional de Motociclistas.

     



Observações:

1) Com relação aos atrativos naturais da região, o município vizinho de Buritizeiro, “do outro

lado da ponte” como dizem os moradores locais, oferece aos turistas programas de

caminhadas e cavalgadas por paisagens inesquecíveis, desde bonitas veredas até uma

série de lindas cachoeiras, algumas delas com mais de 30 metros.

2) No que diz respeito ao patrimônio histórico é importante lembrar que o distrito de Barra

do Guaicuí, no município vizinho de Várzea da Palma, à distância apenas de 23 quilômetros

de Pirapora, é uma viagem ao século XVII, quando, nesta região, geograficamente

estratégica do encontro do Rio das Velhas com o Rio São Francisco, chegaram os índios

cariris e posteriormente a bandeira de Fernão Dias, chefiada por Manoel Borba Gato, e

ainda os fazendeiros baianos trazendo o gado. Não há dúvidas sobre a presença de padres

jesuítas no local, durante os séculos XVII e XVIII, época em que teriam construído este

importante acervo histórico e arquitetônico, hoje em ruínas. A Igreja Senhor Bom Jesus do

Matosinhos ou Igreja de Pedra, com um rico acervo de imagens sacras, foi construída na

barra do Rio das Velhas por escravos, entre os anos de 1650 e 1679. Tem estilo colonial e

foi edificada com pedras e argamassa de cal. No século XVIII, devido às constantes

enchentes e febres palúdicas, os moradores procuraram um local mais alto para fixar

residência e foram para o vizinho povoado de Porteiras. Aí construiram a Igreja de Nossa

Senhora do Bom Sucesso, que teve a sua opulência até o inicio do século XX. Em 1906, já

havia uma vila de pescadores em Guaicuí, onde se deu início à construção de uma nova

igreja, dedicada ao Senhor Bom Jesus de Matosinhos, atualmente mantida pela

comunidade. 

Pompeu (MG)

A história do município remonta há mais de duzentos anos, quando, por volta de 1750, os

primeiros sertanistas foram chegando e tomando posse da terra. Posteriormente, a posse

era regulada pela Carta de Sesmaria.

Perto dali estavam outras terras, também adquiridas por Cartas de Sesmarias por Antonio

Pompeo Taques, primeiro morador da região e natural da Vila de Nossa Senhora de Itu, na

Província de São Paulo.

Antonio vendeu suas terras, em 1784, ao Capitão Inácio de Oliveira Campos e sua senhora,

Dona Joaquina Maria Bernarda da Silva de Abreu Castelo Branco Souto Maior de Oliveira

Campos, conhecida depois, na região, como Dona Joaquina do Pompéu.

Essas terras eram cortadas pela longa estrada que ia de Montes Claros, no nordeste das

Minas Gerais, a Pitangui, no litoral Atlântico, e, por ser ponto de alimentação e pouso dos

viajantes, o local com muitos buritis ficou conhecido como Pouso dos Buritis. Ali se

desenvolveu o povoado que recebeu o nome de Buriti da Estrada.

Ministério do Meio Ambiente

246

     



Ministério do Meio Ambiente

247

Em 1840, o arraial já estava bem desenvolvido, quando Joaquim Cordeiro Valadares, genro

de Dona Joaquina, mandou construir a Capela de Nossa Senhora da Conceição, no

Cemitério Velho. 

Em 1866, Buriti da Estrada foi elevado à categoria de distrito, pertencendo a Pitangui, com

o nome de Conceição de Pompéu.

Em 17 de dezembro de 1938, o então arraial emancipou-se de Pitangui e tornou-se

município com o nome de Pompéu, em homenagem ao seu primeiro morador, Antonio

Pompeo Taques.

Recursos Turísticos

Além do Rio São Francisco, o município guarda, dentro de seus limites, importantes rios,

como o Pará, o Paraopeba, o Pardo e o do Peixe, além de um braço do Lago Três Marias,

riachos e ribeirões que formam lindas cachoeiras e corredeiras, que possibilitam várias

opções de turismo.

Mais de uma dezena de sedes de fazendas em estilo colonial garantem ao município um

enorme potencial para o turismo rural. Devem ser citadas, ainda, a Montanha da Serpente

e a Gruta das Orquídeas, com antigas inscrições rupestres.

As grandes festas religiosas do município são: a Semana Santa, Corpus Christi, Nossa

Senhora Aparecida e Nossa Senhora da Conceição. O Carnaval e as festas juninas, assim

como a Exposição Agropecuária e o aniversario de Dona Joaquina do Pompeu, são

eventos muito concorridos.

O ponto forte de sua culinária está na fabricação de quitandas: biscoito de queijo, bolo de

fubá, mingau de milho verde, pamonha, geléia de mocotó e etc.

Quartel Geral (MG)

A história do município se inicia com a chegada de exploradores de diamantes, entre os

quais o capitão Isidoro Amorim Pereira e o alferes Manuel Gomes Batista.

Quando, em 1809, o governo metropolitano de Diamantina suspende a extração de

diamantes, o distrito de Dores do Indaiá inicia um período de decadência. 

Gradativamente, no entanto, os moradores da região voltam sua atenção para a agricultura

e a pecuária e, em 1953, o distrito é elevado a município.

Recursos Turísticos

Além do Rio São Francisco, o município possui ainda riachos, ribeirões e lagoas.

         



São Gonçalo do Abaeté (MG)

Por volta de 1713, em decorrência dos movimentos das entradas e bandeiras, iniciou-se

o povoamento da região de Paracatu. Negros que fugiram de fazendas e lavras foram

para a região estabelecer quilombos e, assim também, contribuíram para a ocupação

daqueles sertões.

Em meados do século XVIII, uma expedição organizada por Manuel Pinto da Fonseca

chegou aos Rios Indaiá e Abaeté e, em pouco tempo, confirmaram a riqueza de seus leitos

com a presença de diamantes e ouro. Para fins de fiscalização, no início do século XIX, a

Coroa Portuguesa instalou vários quartéis gerais e, entre eles, o Quartel Geral de Abaeté,

nas cercanias de Tiros.

Em maio de 1867, o distrito, então chamado de Santo Antonio de Tiros, foi elevado à

condição de paróquia, contando em seu território com o povoado de São Gonçalo do

Abaeté. No ano de 1923, Tiros elevou-se à categoria de município, passando São Gonçalo

do Abaeté a figurar como um de seus distritos, emancipado em 31 de dezembro de 1943.

Recursos Turísticos

O Lago Três Marias e os Rios São Francisco e Abaeté são seus atrativos principais. As

praias, passeios de barco e pesca esportiva são opções de turismo e lazer para os

moradores e visitantes. No distrito de Canoeiras, os Córregos do Grumixá e do Frade

ostentam lindas cachoeiras. São destaques do patrimônio histórico-cultural do município as

Capelas da Imaculada Conceição e de São Sebastião, construídas no século XVIII e

tombadas pelo Patrimônio Cultural.

Na localidade de Beira-Rio, é realizada a Feira de Pescadores.

O turismo religioso tem, na gruta de Nossa Senhora de Lourdes, sua maior atração.

Serra da Saudade (MG)

A fundação do povoado, antes denominado Melo Viana, foi motivada pelo desdobramento

da ferrovia inaugurada em Dores do Indaiá, no ano de 1922.

No entanto, por força da crise econômica decorrente da 2ª Guerra Mundial, as obras foram

paralisadas e, anos depois, sendo considerada antieconômica, a Estrada de Ferro Melo

Viana teve os seus trilhos arrancados.

Tornou-se distrito de Dores do Indaiá em 1948, com a denominação de Comendador Viana.

O município é emancipado em 1962, com o nome de Serra da Saudade.
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Recursos Turísticos

Seus principais atrativos são os rios Indaiá e Funchal, que formam lindas cascatas,

corredeiras e piscinas naturais.

Três Marias (MG)

O município, do início do século XX, originou-se do povoado de Barreiro Grande, nome de

um córrego que atravessa a região. Posteriormente, foi mudado para Três Marias, após um

abaixo-assinado da população, que quis fazer uma homenagem às três filhas de um

fazendeiro local: Maria das Dores, Maria Geralda e Maria Francisca, que morreram

afogadas no Rio São Francisco. O povoado desapareceu quando o Rio São Francisco foi

represado para a construção da Usina de Três Marias, em 1961, e seus habitantes foram

removidos para o local atual. Em 30 de dezembro de 1962, o distrito foi desmembrado do

município de Corinto.

Recursos Turísticos

O Rio São Francisco e suas praias e as águas límpidas do grande lago da represa da Usina

Hidrelétrica são seus maiores atrativos. Mas não se pode deixar de citar as cachoeiras do

Guará, do Riachão, da Forquilha e da Barreirama entre outras, além da Cascata das Virgens.

Três Marias também é privilegiada por inúmeras veredas, o maior símbolo do Cerrado.

Com relação aos seus atrativos culturais, o Museu Manuelzão, no distrito de Andrequicé,

relembra, por meio de escritos e curiosos objetos domésticos, o cotidiano do vaqueiro que

foi a fonte de inspiração da maior obra de Guimarães Rosa: “Grande Sertão: Veredas”.

Outros componentes do seu acervo histórico-cultural são a centenária Igreja de Nossa

Senhora das Mercês, a ponte sobre o Rio São Francisco e a própria usina hidrelétrica.

Os destaques do seu calendário de eventos são: a Exposição Agropecuária, a Semana

Cultural (Festa de Manuelzão) e o Grande Torneio de Pesca Esportiva.

Várzea da Palma (MG)

O antigo povoado de Palma Velha era um amontoado de ranchos que serviam de

acampamento para tropeiros vindos de diversas regiões, rumo a Curvelo. 

Custódio Fernandes Sampaio, considerado o fundador da cidade, foi quem doou parte de

suas terras para a construção da igreja, e, em sua fazenda, formou-se o povoado. 

Com a construção da estação da Estrada de Ferro Central do Brasil, em 1910, o povoado

passa a se chamar Várzea da Palma.

Ao redor da estação, moradores das cidades vizinhas foram se aglomerando, atraídos pelo

comércio e movimentação da ferrovia.

          



Em 1948, Várzea da Palma é elevado a distrito, e torna-se município em 1953.

Recursos Turísticos

O Rio São Francisco e suas praias e o Rio das Velhas são os principais atrativos naturais.

Porém, muitos outros rios e córregos formam lindas corredeiras e cachoeiras.

As ruínas das igrejas de pedras, construídas pelos jesuítas no século XVIII, no distrito de

Guaicuí, são o  destaque do seu patrimônio histórico.

PÓLO DA SERRA DO CIPÓ

Além de ser um dos mais belos cenários de Minas Gerais, a Serra do Cipó, que faz parte da

Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço, foi reconhecida pela UNESCO, como uma das

maiores reservas de biodiversidade do país. Entre seus vales, grutas, rios e campos, ela

guarda um importante patrimônio natural, devido ao endemismo de sua flora e fauna e, em

decorrência do relevo acidentado, observa-se a freqüente formação de cachoeiras,

corredeiras e piscinas naturais, que mantêm, durante quase todo o ano, volume de água

constante.

Na parte baixa da Serra predomina a vegetação de cerrado, enquanto na região mais alta

são encontrados principalmente os campos rupestres, de elevada diversidade florística e

onde alguns cientistas consideram que se concentra uma das mais ricas comunidades

vegetais do mundo, inclusive com numerosas plantas endêmicas. Dentre elas destacam-

se as sempre-vivas e as curiosas canelas-de-ema gigantes, além de várias espécies de

orquídeas, bromélias, margaridas, cactos, ipês e quaresmeiras.

A fauna da Serra é bastante rica, sendo encontradas dezenas de espécies de mamíferos,

aves, anfíbios e peixes. Destacam-se a paca, o tatu, o tamanduá-mirim, a jaguatirica, o

veado, o macaco, a lontra, o lobo-guará e a capivara. Entre as aves são vistos com

freqüência gaviões, codornas, perdizes, azulões, sabiás, pica-paus, tucanos e beija-flores.

Quanto aos peixes, além das variedades mais comuns, merece destaque a pirapetinga,

conhecida como a truta brasileira.

O Parque Nacional da Serra do Cipó, com 33.800 hectares, é, portanto, o centro deste

pólo, que abriga as cidades de Jaboticatubas, Santana do Riacho, Itambé do Mato Dentro,

Morro do Pilar, Conceição do Mato Dentro, Congonhas do Norte, Nova União, Taquaraçu

de Minas e Itabira, onde a natureza e a simplicidade do cotidiano são as maiores atrações.

Mas temos que ressaltar, ainda, a força das tradições e religiosidade mineiras apresentadas

na Festa da Padroeira, na Festa de Nossa Senhora do Rosário, na Festa do Divino Espírito
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Sempre viva - Serra do Cipó (MG)
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Santo e na Festa de São Sebastião (alvorada com queima de fogos, novenas, missas,

procissões, levantamento do mastro, quermesse, etc) e suas manifestações folclóricas

através  dos grupos de Folia de Reis, Candombe (Mato-do-Tição e Açude), Reinado

(Langas e Cantopês), Marujada (grupo do Paredão e grupo dos Vazes), etc.

Além disso, seu patrimônio histórico, representado por casarios coloniais, igrejas e fazendas,

e seus sítios arqueológicos, que revelam vestígios de comunidades primitivas que deixaram

registros nas paredes de diversas cavernas, mostram a força de seus atrativos culturais.

São ainda atrações: a gastronomia, representada por deliciosos pratos típicos da região,

como a costelinha com ora pro nobis, pastel de angu, queijos e doces diversos e a cachaça

artesanal, e o artesanato com trabalhos em palha de taquaraçu, cipó, madeira seca,

sementes da região, etc.

Conceição do Mato Dentro (MG)

Os primeiros moradores da região foram os índios Botocudos, porém em janeiro de 1701,

um grupo de bandeirantes partindo de Sabará, sob a chefia do Coronel Antônio Soares

Ferreira, atingiu, ao fim da jornada, a região conhecida como Ivituruí ou Serro Frio. Dentre

         



esses sertanistas, Gaspar Soares, Manoel Correa de Paiva e Gabriel Ponce de Leon

seguiram em frente, rumo ao sul.

Em 1702, o sertanista Gabriel Ponce de Leon, ao constatar a riqueza da região, ergueu uma

pequena capela em homenagem a Nossa Senhora da Conceição, iniciando o processo de

povoamento. Com a descoberta do ouro, às margens do Ribeirão Santo Antonio e seus

afluentes, foram criados os arraiais de Tapera, Córregos e Conceição. Este último cresceu

rapidamente, tornando-se uma das maiores vilas da região.

Em 23 de março de 1840, foi emancipada com a denominação de Conceição do Serro,

que em 1925 foi alterado para Conceição e, finalmente em 1943, para Conceição do Mato

Dentro, por estar situada na região de Caeté que, na língua indígena, significa mato dentro.

Recursos Turísticos

O Salão de Pedras e a Colina da Paz formam um conjunto rochoso numa região constituída

de vegetação típica de campo de altitude. Recentemente, foram descobertos importantes

sítios arqueológicos, que estão sendo estudados pelo IEPHA.

O Parque Natural Municipal Ribeirão do Campo é a jóia da Serra do Intendente que, por seu relevo

característico, propicia a formação de corredeiras, cachoeiras e piscinas naturais. Entre as várias

cachoeiras da região, evidenciam-se: a do Tabuleiro, a do Rabo de Cavalo e a da Cornicha.

Com relação ao seu patrimônio histórico, cabe salientar, entre outros, a importância do

Santuário do Bom Jesus do Matosinhos, de 1715; a Capela de Nossa Senhora do Rosário

dos Pretos, construída por escravos e pretos forros entre os anos de 1728 e 1730; e a Igreja

Matriz de Nossa Senhora da Conceição, do início do século XVIII.

Suas festas mais importantes são a de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, a do Divino

Espírito Santo e a de São Sebastião.

O artesanato local se expressa em trabalhos com madeira, palha de milho, crochê e nos

arreios do Velho Majó.

As estrelas da gastronomia são a costelinha com ora pro nobis, o pastel de angu e a

cachaça artesanal.

Congonhas do Norte (MG)

No princípio do século XVIII, em decorrência indireta do fenômeno econômico da

descoberta e mineração do ouro, surgiu o antigo povoado de Congonhas, às margens do

Ribeirão Congonhas, nome dado devido à grande quantidade de uma planta medicinal ali

existente chamada congonha ou mate.
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Sua origem é anterior a 1722, época em que se tem referência documental acerca do mau

estado da capela de Sant'Ana das Congonhas. Posteriormente, o povoado transformou-

se em distrito do Serro, com a denominação de Congonhas de Cima da Serra da Lapa. 

Segundo o naturalista francês Saint-Hilaire, que ali esteve em 1817, a localidade contava,

então, com pouco mais de 60 casas, e o que mantinha a população dessa aldeia era a

passagem das caravanas que iam de Sabará e, principalmente, de Santa Luzia ao Tijuco e

a outros centros mineradores da região.

Durante o século XIX, o povoado de Congonhas pouco ou nada se desenvolveu, tendo na

pequena lavoura sua atividade econômica predominante.

Em 1820, a capela de Sant'Ana das Congonhas era mencionada como uma das capelas

filiais da freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Mato Dentro. O distrito criado em

1857, com a denominação de Congonhas, foi elevado à categoria de município, em 1962,

já com o nome de Congonhas do Norte.

Recursos Turísticos

Seus principais atrativos são as Cachoeiras do Barbado, do Cedro, do Capão Redondo e da

Fumaça, entre outras. As Grutas Arataca, Furna da Paca e Água Debaixo do Chão merecem uma

visita. Nesta última, o córrego Água de Baixo percorre o seu interior e forma um poço propício

para banho. Merecem destaque, ainda, a Serra Manoel Rodrigues e o canyon Sumitumba.

Fazem parte de seu patrimônio histórico a Igreja Matriz de Sant'Ana, de meados do século

XVIII, a Igreja da Sagrada Família e o casarão em estilo colonial da Fazenda do Sobrado.

Na área do município estão localizados os sítios arqueológicos Mariazinha, Arataca e do

Lombé, contendo pinturas rupestres indicando civilizações muito antigas.

Suas principais festas religiosas são a Festa de Sant'Ana, a do Divino Espírito Santo e a de

Nossa Senhora do Rosário.

A expressão folclórica da região é o grupo Marujada, que se apresenta nas festas religiosas.

Os trabalhos com casca de côco, madeira e sapé constituem a base do artesanato local.

Itabira (MG)

O ano de 1720 tornou-se o ano oficial de constituição do povoado de Itabira, com a

chegada dos irmãos Farias de Albernaz, em expedição saída da região de Itambé.

Somente no final do século XVIII, o ouro agregado ao ferro, dos picos de Conceição, Itabira

e Santana, veio a ser explorado por pequenas companhias de mineradores, utilizando-se

         



de mão-de-obra escrava. Nessa época, foi construída a Igreja do Rosário, ainda

remanescente no município.

A partir do ano de 1808, com a chegada da Família Real portuguesa e a conseqüente

liberação da exploração, surgiram várias forjas em Itabira, que passaram a fornecer

instrumentos para a mineração, lavoura, uso doméstico e armas de pequeno porte.

Em 1825, Itabira foi elevada à categoria de freguesia. Sete anos mais tarde, transformou-se

em vila e, em 1848, foi emancipada, desligando-se definitivamente de Caeté, cidade à qual

respondia administrativamente.

Recursos Turísticos

O Parque Municipal do Campestre, a Cachoeira do Macuco e as corredeiras do Rio Tanque

são seus principais atrativos naturais.

A Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, o Museu do Tropeiro e os

Caminhos Drummondianos (46 placas com poemas espalhadas pela cidade, nos locais

que inspiraram o poeta) também são destaques no município.

Os grupos folclóricos de Pastoril e Marujada apresentam-se durante os festejos religiosos

da Semana Santa e do Natal.

O artesanato de Itabira é representado por bordados e trabalhos em madeira, palma de

milho e argila, entre outros. Os pratos mais tradicionais da culinária são a canjiquinha, a vaca

atolada, o pastel de angu e a broa de mel.

Seu calendário de eventos é muito diversificado, apresentando as seguintes atrações: Festival

de Inverno, Semana de Drummond, Semana do Folclore, Festa de Aniversário da Cidade,

Exposição do Cavalo Mangalarga, Exposições Agropecuária e Industrial, Cavalgada da Lua

Cheia, Carnaval, Festa de São Sebastião, Festa de Nossa Senhora do Rosário e outras.

Itambé do Mato Dentro(MG)

Itambé (ita-aimbé) pode significar: o penedo pontiagudo; arrochedo a prumo; escarpa;

despenhadeiro; pedra áspera pontiaguda. Itambé e Nossa Senhora das Oliveiras de Itambé

eram designações comuns a este importante centro de mineração.

Sabe-se, por tradição, que este povoado foi fundado pelo bandeirante Romão Gramacho, no

final do século XVII e início do XVIII, que ali permaneceu alguns anos, ocupado com a extração

de ouro. Ergueu na Rua das Cavalhadas uma capela dedicada a Nossa Senhora das Oliveiras,

porém tal construção era coberta de palha e seus últimos vestígios já desapareceram.
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O arraial foi elevado à condição de paróquia, em abril de 1842, instituída canonicamente

em 22 de fevereiro de 1842. A paróquia foi suprimida por lei quando pertencia a

Conceição do Mato Dentro. Em 1943, ao ser criado o município de Santa Maria de Itabira,

transferiu-se o distrito de Itambé para o novo município.

Foi emancipado em 30 de dezembro de 1962, com território desmembrado de Santa

Maria de Itabira.

Recursos Turísticos

O município é cortado por vários rios e riachos e seus principais atrativos são as

Cachoeiras do Lúcio, dos Milagres, do Funil, Serenata, do Encantado e do Lajeado e

ainda as praias Ouro Fino e do Achó. 

Seu patrimônio histórico é representado pela Igreja Matriz Nossa Senhora das Oliveiras,

do final do século XVIII.

O sítio arqueológico dos Milagres, com pinturas rupestres, está localizado à distância de

3 quilômetros do centro e encontra-se temporariamente fechado para visitação.

A Marujada é representada por dois grupos folclóricos da região: Grupo do Paredão e

Grupo dos Vazes. Suas apresentações acontecem nas festas de Nossa Senhora das

Oliveiras, do Divino Espírito Santo e do Sagrado Coração de Jesus.

Seu artesanato está baseado em trabalhos com palha de milho, taquaraçu, bambu,

crochês e retalhos. 

No calendário de eventos tem-se como destaque a Festa da Padroeira, a Festa do

Caldeirão, que acontece no feriado de Corpus Christi, a Cavalgada de Itambé e o Festival

de Inverno.

Jaboticatubas (MG)

No início do século XVIII, Félix da Costa, Ermitão da Caridade, iniciou as obras de

construção do Mosteiro de Macaúbas e, na busca ansiosa por recursos, deparou-se

com terras de aparência fértil e agradável na barra do Rio Jaboticatubas e na do Rio das

Velhas. Surgiu-lhe a idéia de conseguir a posse daquela região, que seria colonizada para

o sustento das recolhidas. Assim, de 1716 a 1750, as glebas foram sendo adquiridas por

meio de Cartas de Sesmarias e incorporadas ao Mosteiro, que conseguiu a posse

legalizada da região em 1791.

Para dar continuidade às obras, o Mosteiro negociou partes das terras, surgindo então, as

primeiras fazendas de gado. Em 1753, o Capitão Manuel Gomes da Mota, proprietário da
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Fazenda Ribeirão, mandou erigir uma capela dedicada a Nossa Senhora da Imaculada

Conceição, e em seu entorno, aos poucos, foi se formando um povoado, núcleo da atual cidade.

Em 1860, chegou à freguesia um filho da terra, recém-ordenado, o Padre Messias

Marques Afonso, que providenciou, além da reforma da antiga Capela de Nossa Senhora

da Conceição, a construção das capelas de Nossa Senhora do Rosário e de Nossa

Senhora das Dores. Por sua incansável atividade em prol do desenvolvimento da cidade,

costuma-se, com justa razão, considerar o Padre Messias como o verdadeiro fundador

de Jaboticatubas. A freguesia foi desmembrada de Caeté, em 1878, e tornou-se distrito

do Ribeirão de Jaboticatubas.

Enfim, no ano de 1938, já com território desmembrado de Santa Luzia, foi criado o

município. 

Recursos Turísticos

Jaboticatubas possui a maior área do Parque Nacional da Serra do Cipó. Seus atrativos

principais são o próprio Rio Cipó e os riachos que formam, entre outras, as Cachoeiras Grande,

do Rala-Bunda e do Senhor Dimas, além dos balneários Encontro das Águas e do Aderbal.

Seu patrimônio histórico é composto pela Igreja Nossa Senhora do Rosário, de 1889; pela

Capela de Nossa Senhora das Dores, construída de pau-a-pique; e pelo conjunto

arquitetônico Cipó Velho, que é uma fazenda em estilo colonial com paredes de taipa,

onde existe uma grande construção que funcionava como senzala.

Suas principais manifestações folclóricas são: o Reinado, a Folia de Reis e o Candombe.

Reinado: vindo dos tempos do arraial e trazendo em suas raízes as marcas da cultura

africana, homenageia Nossa Senhora do Rosário e o Divino Espírito Santo. O grupo, que

se apresenta nos festejos religiosos, é composto pelos Langas e Cantopês.

Folia de Reis: festa de cunho religioso. Os foliões saem de São José da Serra, no dia de

Natal, e andam 13 dias pela região, visitando várias vilas, carregando os instrumentos

(viola, cavaquinho, caixa, sanfona e rabeca), levando a bandeira da Folia e vestidos como

os Reis Magos.

Candombe: dança típica de origem africana, representada pelos escravos durante festejos

religiosos. Seus representantes são os grupos do Mato-do-Tição e do Açude.

O artesanato de Jaboticatubas é representado por trabalhos feitos em cipó, madeira,

palha, bucha vegetal e pano, e o destaque de sua gastronomia é a costelinha com quiabo

ou cansansão.
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O calendário de eventos destaca a Festa de Aniversário da Cidade, a Exposição

Agropecuária, o Carnaval, a Semana Santa, a Festa de São João e a Festa de Setembro,

que é uma festa religiosa com três dias de duração em homenagem ao Sagrado Coração

de Jesus, Nossa Senhora do Rosário e ao Divino Espírito Santo.

Morro do Pilar (MG)

Em 1701, o governador Arthur de Sá enviou o coronel Antônio Soares Ferreira à frente de

uma expedição para penetrar o Sertão das Esmeraldas, com plenos poderes em relação

às descobertas que fizesse. O coronel iniciou, então, sua caminhada, repartindo os

companheiros para diversos locais. Seu irmão, Gaspar Soares se estabeleceu em um

morro, onde encontrou ouro, no alto da Canga. Em 1710, próximo desse local, foi

construída uma capela dedicada a Nossa Senhora do Pilar, onde se formou o Arraial Velho,

com cerca de 40 casas. A elevação ficou com o nome de Morro de Gaspar Soares. Em

1740, para que as atividades de mineração tivessem continuidade, o arraial foi transferido

do alto da Canga para o lugar atual. No entanto, a mineração foi paralisada em 1743, pois

no Hogó (conjunto de minas), devido a um desmoronamento, morreram 18 escravos. O

arraial entrou em decadência e, nessa época, Auguste Saint-Hilaire ao passar por ali ficou

sensibilizado com a miséria de seus moradores. O Intendente, desembargador Manoel

Câmara Bittencourt e Sá, que sonhava alto, visitou o local e interessou-se em desenvolvê-

lo. Em 1808, por carta Régia, foi criada a Fábrica de Ferro de Morro do Pilar ou Fábrica do

Rei, como era conhecida a primeira do Brasil. Por falta de mão-de-obra qualificada, Manoel

Câmara Bittencourt desempenhou as atividades de engenheiro, desenhista, mestre de

obras, fundidor e carpinteiro nas obras da fábrica. Com muito sacrifício, em 1814 e 1815,

conseguiu fabricar ferro líquido, em alto forno, pela primeira vez no Brasil; foram 300

arrobas de ferro.

Câmara triunfou pela energia, competência e esforço e sentiu-se completamente realizado

quando viu entrar, pela primeira vez no Tijuco, as barras de ferro fabricadas no Morro de Gaspar.

O Morro de Gaspar Soares, depois conhecido por Morro do Pilar, passou a distrito em 13

de abril de 1818, na mesma data em que Nossa Senhora do Pilar tornou-se sua padroeira.

O município foi criado em dezembro de 1953, já como Morro do Pilar, desanexando-se de

Conceição do Mato Dentro.

Recursos Turísticos

Entre seus atrativos naturais destacam-se a APA do Rio Picão, as Cachoeiras do Lajeado,

Pica-pau, dos Herculanos e Rabo de Boi, além do Rio Preto de Cima, do Meio e de Baixo.

Seu patrimônio histórico inclui a Capela de Nossa Senhora de Lurdes, de meados do século

XVIII, as minas do Hogó (são 18 minas antigas onde se explorava o ouro, tendo uma delas

       



aproximadamente 150 metros de extensão) e o Monumento ao Intendente Câmara, que

foi construído sobre as ruínas da primeira fundição de ferro da América do Sul (de 1813).

A dança do Cantopê é a sua maior expressão folclórica e originou-se com os escravos da

Fazenda Mata-Cavalo, nas Festas de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Presença

marcante do folclore local é o contador de histórias Zezinho do Mata-Cavalo.

O artesanato da região apresenta trabalhos como chapéu de palha de taquaraçu, esteiras

de taquara, cestos de cipó e bolsas de fuxico, feito com retalhos de pano. 

Os eventos principais são: a Festa da Padroeira Nossa Senhora do Pilar, as Festas de

Agosto de Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Divino Espírito Santo, a Festa do

Cavalo, o Encontro Off-Road, com jipes e motos, e o Carnaval. Em junho, a Cavalgada da

Travessia, que dura 4 dias e vai de Itabira à Conceição do Mato Dentro, passando pelo

Morro do Pilar no terceiro dia, é uma das principais atrações. O evento é realizado para

comemorar o Jubileu de Bom Jesus do Matosinhos.

Nova União (MG)

O início da ocupação do lugar, como o de grande parte dos municípios mineiros, deu-se no

Ciclo do Ouro, principalmente na bandeira de Lourenço Castanho Taques, em 1662, e na

descoberta das minas de Caeté, pelo sargento-mor Leonardo Nardez, em 1701.

A região logo se tornou conhecida, sendo ocupada por paulistas e forasteiros de todas as

partes. A população cresceu e, em 24 de janeiro de 1714, foi criada a Vila Nova da Rainha

de Caeté, que compreendia em seus limites, entre outros, o distrito da atual Nova União.

A localidade primitiva denominava-se Viúva, um povoado de Caeté. Em 20 de junho de

1890, tornou-se distrito do município de Caeté, com o nome de União. Em 31 de dezembro

de 1943, o nome foi alterado para União de Caeté.

Em 30 de dezembro de 1962, ganhou o nome definitivo - por meio de plebiscito realizado

na cidade - de José de Melo, em homenagem a um conhecido político caeteense. Em

março de 1963, foi obtida sua emancipação.

Recursos Turísticos

Além da Trilha do Divino, suas principais cachoeiras são: a Alta, a da Colônia, a da Fazenda

Monjolos e a do Pinhal.

O patrimônio histórico do município é constituído pela Igreja Matriz de São Sebastião, o

Coreto, o Cruzeiro com 10 metros de altura, datado de 1879, e pela Capela de Nossa

Senhora do Carmo, construída com adobe.
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Destaca-se, ainda, o Alambique da Germana na Fazenda Vista Alegre, que produz cachaça

artesanal há quase 90 anos e que, somente há 20 anos, recebeu o nome de Germana.

O calendário de eventos reúne as Festas de São Sebastião, Nossa Senhora do Carmo,

Nossa Senhora Aparecida e São Geraldo Magela, além da Festa da Banana e do Germana

Rodeio Show, na Fazenda Vista Alegre.

Santana do Riacho (MG)

O primeiro registro de exploração da região consta de 22 de maio de 1744, data em que

foram concedidas ao sargento-mor Antônio Ferreira de Aguiar e Sá as terras do Riacho

Fundo, por intermédio de uma Carta de Sesmaria, tornando-se Fazenda Riacho Fundo,

pertencente à Comarca de Serro Frio. Uma observação deve ser feita com relação à data

da Sesmaria e o processo efetivo de ocupação do solo. Durante grande parte do século

XVIII, predominou a tendência de ocupar a terra antes do pedido da Sesmaria. Era a

estratégia do fato consumado.

Nesta mesma época, foi construída a capela local, desenvolvendo-se ao seu redor um

pequeno arraial, posteriormente denominado distrito de Riacho Fundo, pertencente à

freguesia de Conceição do Mato Dentro, Comarca do Serro Frio.

Já em 1911, após muitos atritos políticos, criações e revogações de inúmeras leis, o distrito

de Riacho Fundo passou a pertencer ao município de Santa Luzia. Finalmente, em

dezembro de 1962, o distrito de Riacho Fundo foi desmembrado do município de

Jaboticatubas e elevado à condição de município de Santana do Riacho.

Recursos Turísticos

Além do Parque Nacional da Serra do Cipó, o município tem a APA do Morro da Pedreira e

várias RPPNs. O Rio Cipó, cuja nascente fica no Parque, é formado pela união dos Ribeirões

Gavião, Areia, do Peixe e das Bandeirinhas e tem vários locais para banho. A região ainda

possui vários outros riachos e ribeirões com corredeiras, piscinas naturais e muitas

cachoeiras, sendo as mais conhecidas a do Véu da Noiva, a da Farofa, do Gavião, Grande,

da Capivara e da Caverna. Importante citar, ainda, o canyon das Bandeirinhas, formado

pelo afunilamento do Rio, apresentando uma sucessão de cascatas, cachoeiras e piscinas

naturais e o canyon do Travessão. Ambos apresentam um cenário de extraordinária beleza.

O Pico do Breu, com 1.635 metros, situa-se no povoado da Lapinha e oferece uma bela

vista panorâmica da região.

O sítio histórico da Trilha dos Escravos é um caminho de pedra, com aproximadamente 4

metros de largura e 600 metros de comprimento, que vai até a nascente da Cachoeira do

Véu da Noiva.

             



Ressalta-se, também, o sítio arqueológico da Lapinha, composto de sete camadas
estratigráficas, no solo, cada uma com uma idade cronológica diferente. As várias camadas
mostram vestígios de civilizações que habitaram o local há mais de 10 mil anos. As
inscrições rupestres foram feitas a partir de óxidos e hidróxidos de manganês e ferro.

No alto da Serra do Cipó, encontra-se a estátua do Juquinha, homenagem ao andarilho,
personagem real que vagava pela Serra oferecendo flores aos turistas ou as trocando por
qualquer coisa. Seu objetivo era agradar os visitantes. Tornou-se uma figura lendária.

O artesanato local se expressa pelos tapetes (fios de algodão), bijuterias confeccionadas
com sementes da região e entalhes em madeira seca. Os pontos fortes da gastronomia
local são os doces de leite, manga, jiló e pequi.

As festas religiosas que acontecem na cidade são: de Nossa Senhora de Santana, São
Sebastião, Divino Espírito Santo e Santa Terezinha. Outros eventos importantes são: a
Exposição Agropecuária, a etapa do Campeonato Brasileiro de Rally, o Desafio do Cipó
(corrida de aventura), o Carnaval, as festas juninas e o aniversário da cidade.

Taquaruçu de Minas (MG)
O arraial foi fundado, em 1714, às margens do Rio das Velhas, pelos coronéis João Pinto
Moreira e José Alves Diniz, sendo também seus primeiros habitantes Carlos Frederico de
Sá, Dr. Pedro Vasconcelos e Padre Candido Afonso dos Santos Lage.

Em função das poucas referências encontradas a respeito da evolução histórica do
município, acredita-se que o garimpo e posteriormente a agricultura e a pecuária tenham
sido os principais motivos da fixação de pessoas na região.

O arraial floresceu e, em 1841, foi elevado a freguesia.

A primeira capela foi construída, em 1759, em louvor a de Nossa Senhora da Penha (hoje a Igreja
Matriz do Santíssimo Sacramento de Taquaraçu), época em que se transferiu para o local atual.

O distrito de Taquaraçu, que em língua indígena significa “taquara grossa”, emancipou-se
do município de Caetés em 1962.

Recursos Turísticos
A proximidade com o Parque Nacional da Serra do Cipó, faz dele o seu principal atrativo.
Porém, o município tem nas cachoeiras da Laje, da Vargem Formosa e dos Benevides
seus principais atrativos.

O destaque do seu calendário de eventos é a Feira Agropecuária.
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Mapa do ALTO SÃO FRANCISCO
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Com base na demanda identificada, a partir das recomendações e propostas consolidadas

nas “Oficinas de Integração e Planejamento para o Desenvolvimento do Turismo

Sustentável nas Regiões do Baixo, Submédio, Médio e Alto São Francisco” e nos

“Seminários de Avaliação de Ações Estratégicas e Integradas para o Desenvolvimento do

Turismo Sustentável na Bacia do Rio São Francisco”, formulou-se este Plano de Ações,

fruto de todos aqueles que trabalham no sentindo da revitalização do Rio São Francisco e

do desenvolvimento sustentável da região. Ele explicita o conjunto de orientações

formuladas com o propósito de assegurar a direção adequada à consecução dos

objetivos, indicando as ações necessárias e os prazos para a suas execuções.

No âmbito do PRSF foram estabelecidas as diretrizes, o objetivo geral e as ações

estratégicas para: curto prazo em dois anos, médio prazo em cinco anos e longo prazo em

mais de 10 anos.

Diretrizes

a) Revitalização como pressuposto para o desenvolvimento sustentável.

b) Gestão compartilhada e integrada regionalmente como garantia da sustentabilidade.

c) Valorização do local como especificidade e como forma de reforço das matrizes

ambiental, cultural e econômica.

d) Contribuição para criar postos de trabalho e fixação de populações.

e) Promoção de microunidades produtivas valorizando o produto singular e de qualidade.

f) Aumento da capacidade de acesso a outros programas de desenvolvimento sustentável.

g) Promoção de segmentos das cadeias produtivas, local e regional, que apresentem

potencialidades e alguma forma de organização.

h) Estímulo à competitividade com base nos valores e estratégias do desenvolvimento

sustentável e da economia solidária, da informação tecnológica e das tecnologias

patrimoniais, da qualidade do produto e do desenho, da qualidade dos serviços e do

acesso de pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida.

i) Possibilidade de ganhos significativos repercutindo no crescimento econômico, no

emprego, na coesão e inclusão social e na identidade cultural.

Objetivo Geral

Fortalecer o turismo sustentável na região da Bacia do Rio São Francisco, com base nos

princípios da Revitalização, de modo a garantir aos municípios os benefícios dos

desenvolvimentos social e econômico gerados, preservando os aspectos ambientais,

culturais e históricos das localidades e integrando a atividade com outros setores

econômicos, como forma de multiplicar seus efeitos nas comunidades.
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Ações Estratégicas

1 - Articulação e Planejamento

Articular a cooperação institucional por meio das instâncias do PR-SF (GT-SF, NAPs e GTs-

TS), com vistas ao processo de planejamento da atividade turística, fortalecendo e/ou

criando estruturas locais e regionais de gestão, de modo a garantir a implementação do

Plano.

Objetivos específicos

a) Definir e implantar um modelo de gestão regional, de modo a assegurar a instância de

governança do Plano.

b) Integrar programas setoriais voltados para os desenvolvimentos local e regional 

sustentáveis, estimulando a formação de parcerias e cooperação interinstitucionais, 

com ênfase no desenvolvimento do turismo.

c) Incentivar a elaboração de planos municipais integrados de desenvolvimento

sustentável do turismo, em consonância com as políticas públicas para o setor,

observando as diretrizes operacionais do Programa de Regionalização do Turismo.

d) Criar instrumentos necessários à formação de rede do turismo sustentável na Bacia do 

Rio São Francisco.

e) Fortalecer as instâncias de gestão do Plano.

f) Fomentar a gestão compartilhada do turismo sustentável em todos os níveis de

organização.

Ação

Curto Prazo

Estruturar um modelo de gestão regional do Baixo São Francisco.
Realizar/atualizar inventários e diagnósticos da oferta turística

dos municípios do Baixo São Francisco. 
Planejar e estimular a ampliação da oferta turística integrada do Baixo São Francisco.

Médio Prazo

Estimular e apoiar a organização de modelos colegiados de
gestão municipal/estadual de turismo sustentável. 

Estimular a criação e/ou fortalecimento de conselhos e
fundos municipais de turismo e meio ambiente.

BAIXO SÃO FRANCISCO
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Ação

Curto Prazo

Criar grupo de trabalho (provisório) para o Submédio São Francisco
visando iniciar a implementação do plano.

Criar e apoiar instância de governança do turismo para a região.
Apoiar e/ou criar consórcio intermunicipal de turismo sustentável.

Construir uma agenda de encontros regionais, assegurando a participação das comunidades, 
locais com vistas à discussão do plano estratégico de turismo sustentável para a região.

Criar/reativar e fortalecer comitês e/ou conselhos municipais de turismo e meio ambiente,
considerando-se a compreensão de desenvolvimento regional e territorial.

Apoiar a articulação e inserção das organizações da sociedade civil
da região do Submédio São Francisco.

Assegurar que os benefícios da atividade turística sejam discutidos e negociados localmente,
de modo a repercutir na distribuição local dos benefícios gerados.

Implementar políticas públicas para fortalecer as comunidades tradicionais (indígenas, quilombolas, 
pescadores, fundo de pasto, extrativistas) e assentamentos da reforma agrária.

Promover o debate sobre o turismo solidário de base comunitária
centrado nas diretrizes de economia solidária.

Realizar diagnóstico participativo turístico da região (submédio) contemplando
as áreas urbana e rural, com vistas a identificar e avaliar as potencialidades,

orientando a formatação de produtos turísticos por segmento.
Realizar e/ou atualizar os inventários municipais de turismo.

Fomentar programas de incentivos à cultura local.
Inserir a temática do turismo sustentável nos

Fóruns (Territoriais/Regionais) e Redes existentes.
Mapear as potencialidades e vulnerabilidades socioambientais da região. 

Fortalecer os órgãos oficiais de turismo (municipais e estaduais).
Participar e apoiar as políticas públicas voltadas à interiorização do turismo. 

Médio Prazo

Integrar as ações governamentais relacionadas ao turismo.
Disponibilizar as informações dos processos de planejamento à comunidade.

Captar recursos para viabilizar os projetos.
Monitorar, avaliar e executar a implementação do Plano.

Utilizar meios de comunicação apropriados para discussão do turismo na região.

Longo Prazo

Criar programas permanentes de pesquisa, ensino e extensão integrados,
observando a convivência com o Semi-Árido e sua diversidade sociocultural

e ambiental, com ênfase no processo de revitalização do São Francisco.
Executar os projetos previstos no Plano.

SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO
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MÉDIO SÃO FRANCISCO

Ação

Curto Prazo

Adequar e tornar funcionais as políticas públicas federal, estadual e municipal,
visando ao envolvimento e conscientização da população para o meio ambiente e o turismo.

Criar e implantar uma política de uso sustentável dos recursos hídricos,
considerando o potencial turístico.

Fortalecer a política pública federal de territórios rurais sustentáveis, implementada pelo MDA.
Articular a criação, reestruturação e/ou implementação dos

conselhos municipais de turismo e meio ambiente.
Criar e manter ativo o Fundo Municipal de Turismo.

Implantar, reestruturar e fortalecer a atuação dos Conselhos Regionais de Turismo.
Articular a integração dos conselhos de turismo e meio ambiente.

Criar fóruns regionais e microrregionais de desenvolvimento do turismo,
lançando bases para a criação de conselhos microrregionais e regionais.
Identificar, divulgar e facilitar o acesso às fontes de recurso/financiamento

para desenvolvimento de ações no setor de turismo.
Incluir pré-projetos específicos junto aos Governos Federal e Estadual

para beneficiamento de empreendimentos turísticos e recursos ambientais,
em entidades diversas, como Ministério das Cidades, FUNASA e outras.

Articular, junto às esferas federal, estadual e municipal, a obtenção de recurso/financiamento
para desenvolvimento de ações estruturantes no setor de turismo.
Identificar e realizar visitas às instituições fomentadoras do turismo,

a fim de reforçar as relações interinstitucionais.
Definir rubrica específica no orçamento municipal para aplicação no setor de turismo.

Elaborar ou atualizar os inventários turísticos municipais e/ou regionais,
com atualização preferencialmente anual.

Elaborar diagnóstico turístico em escala microrregional,
por circuitos/roteiros ou regional, com atualização a cada dois anos.

Envolver as instituições de ensino superior na elaboração
e desenvolvimento de projetos e estudos turísticos.

Identificar os atores/grupos/instituições de interesse que estejam atuando no desenvolvimento
da atividade turística, a fim de integrar as ações realizadas, em curso e planejadas.

Articular a organização - formal e informal - e a interlocução entre os segmentos/setores envolvidos
com a atividade turística, estabelecendo uma cooperação institucional local e regional.

Formar um grupo gestor para monitorar, articular e executar as ações do Componente Turismo
Sustentável do Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.

Estruturar órgãos oficiais municipais de turismo, pelo menos com
estrutura física mínima e funcionário concursado, com formação específica.

Integrar as diversas propostas de planejamento/ações existentes para o setor do turismo na região.
Incentivar a organização de produtores para comercializarem produtos regionais

visando ao público visitante do município/região.
Orientar os meios de hospedagem e alimentação sobre recursos financeiros disponíveis

para reformas e melhorias (em âmbitos municipal, estadual, federal e por meio do terceiro setor).
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ALTO SÃO FRANCISCO

Ação

Curto Prazo

Fortalecimento interinstitucional e integração das Associações dos
Municípios dos Circuitos Turísticos da Serra da Canastra, do Lago Três Marias (TURLAGO)

e da Serra do Cipó com as comunidades locais.
Fortalecimento da representatividade local nos âmbitos municipal e do Circuito.

Fortalecimento/integração entre a Associação do Circuito e as Associações
que representam atividades da cadeia produtiva do turismo.

Utilização do patrimônio histórico-cultural para elaboração de projetos que
busquem recursos para o município (ICMS Cultural).

Médio Prazo

Criação do GT- Alto São Francisco (Grupo Altíssimo).
Estruturação das Associações de Municípios: sede, telefone, computador,

internet, etc. e pessoal capacitado para viabilizar suas ações.
Criação de um fórum de Secretários Municipais de Turismo do Circuito.
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2 - Ordenamento, Normatização, Monitoramento e Controle

Monitorar e avaliar as ações empreendidas, de modo a realimentar os processos de

planejamento e execução das atividades, permitindo a avaliação qualitativa e de processos,

bem como fundamentar a formulação dos marcos jurídicos e normativos necessários à

implementação das atividades do turismo sustentável.

Objetivos Específicos

a) Acompanhar a execução das ações de promoção do turismo sustentável no escopo

dos programas e planos, nos âmbitos municipal, estadual e nacional.

b) Avaliar o impacto das ações de comunicação na consolidação do turismo sustentável.

c) Subsidiar os gestores na tomada de decisões referentes à promoção do turismo 

sustentável.

d) Propor, formular, analisar, atualizar leis, normas, critérios e procedimentos -

internacionais, nacionais, estaduais e locais - para o desenvolvimento do turismo

sustentável na região do Baixo São Francisco.

BAIXO SÃO FRANCISCO

Ação

Curto Prazo

Elaborar o zoneamento com indicativos para os tipos de exploração do turismo sustentável.
Elaborar plano de manejo para as UCs.

Implantar um sistema de monitoramento e fiscalização ambiental do Baixo São Francisco:
contemplar o monitoramento continuado/permanente dos processos

e resultados dos projetos implementados.
Formatar, em parceria com a iniciativa privada, novas rotas, circuitos, roteiros turísticos

ao longo do Baixo São Francisco, criando critérios e normas para a sua comercialização,
de modo a respeitar a capacidade de carga de cada produto.

Elaborar estudos a fim de subsidiar normas e procedimentos para: situação de embarque
e desembarque de passageiros e da situação/tipologia das embarcações,

definição de critérios para priorização dos projetos de piers
(recomendações de critérios: fluxo demanda, potencialidade turística e infra-estrutura de serviços).

Explicitar tipologias para uso e exploração das praias.
Criar instância de governança regional de turismo do Baixo São Francisco.

Ampliar a fiscalização ambiental no Baixo São Francisco. 

Médio Prazo

Normatizar  a exploração e uso das áreas de lazer.
Rever a formação de composição e funcionamento dos conselhos municipais de turismo.
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Ação

Curto Prazo

Promover a participação cidadã nos processos de fiscalização da condição socioambiental
e outras situações, por meio da informação e divulgação da legislação

e da competência dos órgãos fiscalizadores.
Monitorar e mobilizar para o cumprimento das compensações decorrentes dos
passivos ambientais (royalties/ICMS ecológico e outros,) e das condicionantes. 

Fazer cumprir, por meio dos órgãos de fiscalização, a aplicação das legislações existentes.
Criar mecanismos que vinculem a liberação do alvará de funcionamento dos

prestadores de serviços ao cumprimento das normas técnicas existentes.
Fiscalizar as atividades extrativistas da biodiversidade.

Exigir dos órgãos oficiais o efetivo cumprimento das leis referentes à prática do turismo.
Sensibilizar e monitorar as empresas operadoras turísticas no cumprimento

das normas do ecoturismo e turismo de aventura.
Realizar o inventário do patrimônio cultural, material e imaterial, da Bacia do São Francisco

e proceder ao tombamento, quando couber.
Utilizar o potencial da vazão técnica da Cachoeira de Paulo Afonso para fins turísticos, visando à

preservação do ecossistema do rio e o desenvolvimento sustentável da região.
Monitorar e mobilizar os fóruns que elaboram os planos diretores dos municípios para que

estabeleçam os parâmetros para o ordenamento do turismo.
Mobilizar as populações e as instituições da região para acelerar o processo

da criação do Parque Nacional do São Francisco.
Ampliar ações de fiscalização integradas na Bacia do São Francisco.

Regulamentar a atividade de “condutores de ecoturismo” nas unidades de conservação.
Dar visibilidade, nos empreendimentos turísticos, aos selos e controles

de fiscalização de vigilância sanitária.
Sensibilizar os empresários a efetuarem ou atualizarem o cadastro do Ministério do Turismo.

Realizar cadastramento das empresas turísticas que operam na região.
Criar mecanismos de controle da capacidade de carga dos atrativos turísticos.

Médio Prazo

Implantar sistema de monitoramento e fiscalização ambiental no Submédio.
Fazer cumprir as orientações da Agenda 21 e Código Ambiental

e fomentar a construçao de Agenda 21 Local.
Fiscalizar o cumprimento dos Planos Diretores Municipais.

Normatizar o uso das áreas de lazer; exploração de praias e ilhas;
e a situação de embarque e desembarque público (piers).

Criar programa de desenvolvimento do turismo sustentável para as unidades
de conservação da Bacia associado ao corredor ecológico da caatinga.

Longo Prazo

Elaborar/implantar plano de manejo para as Unidades de Conservação da Bacia.
Definir normas para os reservatórios da CHESF para o uso múltiplo dos recursos hídricos,

incluindo a atividade turística. 
Definir normas para as áreas de uso público do Rio São Francisco.
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Ação

Curto Prazo

Elaborar Planos Diretores Municipais.
Elaborar e implementar planos de manejo de UCs visando ao uso público e de atrativos privados.

Fiscalizar, continuamente, o cumprimento de normas, legislações e planos.
Garantir a participação efetiva das comunidades envolvidas, em todas as ações de planos e estudos.

Criar comissão de sensibilização dos legisladores para aprovação de leis
de fomento à atividade turística.

Suprir a necessidade de técnicos qualificados em quadros permanentes
para as unidades de conservação.

Adquirir e manter equipamentos para as unidades de conservação.
Fomentar, por meio dos incentivos fiscais, a municipalização da gestão ambiental.

Elaborar legislação de fomento, incentivo e controle da atividade turística.
Criar lei proibindo agências de receptivo contratarem condutores não credenciados

pelos órgãos oficiais de turismo.
Criar leis e resoluções que disponham sobre a obrigatoriedade do acompanhamento

do condutor de visitantes na visita aos atrativos.
Elaborar normas e atribuições do condutor de visitantes.

Adequar a Lei Orgânica Municipal à atividade turística.
Estabelecer regras claras de conduta para visitantes e obrigar

a cadeia produtiva do turismo a informá-las.
Exigir das empresas de turismo de aventura a certificação do órgão competente.

Fazer tombamento do patrimônio arquitetônico.
Estabelecer um sistema integrado de registro de visitantes nos municípios, identificando seus perfis.

Promover encontros regionais de avaliação da atividade turística
(setor público, setor privado, terceiro setor).

Cadastrar ou certificar os municípios junto aos órgãos ambientais e turísticos.
Certificar os circuitos/roteiros turísticos junto ao órgão estadual competente.

Priorizar a concessão de benefícios - como certificações, participação em eventos e outros - para os
empreendimentos que participam das ações de qualificação.

Médio Prazo

Determinar a capacidade de carga dos atrativos e recursos turísticos,
utilizando informações de planos e estudos já realizados.

Acompanhar, continuamente, a elaboração e implementação dos planos de manejo.
Criar incentivos fiscais e compensatórios para a implantação, criação e proteção

dos recursos naturais e culturais pelos próprios proprietários privados
e também pelos agentes municipais de turismo, cultura ou meio ambiente.

Incentivar e apoiar a criação de Unidades de Conservação na região, principalmente municipais, para
garantir a preservação da biodiversidade e a sustentabilidade das comunidades tradicionais.
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Ação

Curto Prazo

Elaboração e implementação do Plano Municipal de Turismo.
Elaboração do Plano Diretor do Município.

Padronização mínima da legislação de parcelamento, ocupação e uso do solo,
próximo a rios, lagos, córregos urbanos, veredas e nascentes.

Monitoramento das áreas ambientais.
Padronização, por parte dos órgãos federais, dos formulários

de projetos e maior rapidez nas respostas.
Elaboração e implementação dos programas de uso público das UC Parnacipó, APA Morro da
Pedreira, Parque Municipal Natural Ribeirão do Campo, APA Serra Talhada e Ilha de Pirapitinga. 

Elaboração de um Plano Regional de Turismo.

Médio Prazo

Incentivo à regularização fundiária.
Organização dos atores da cadeia produtiva em âmbito regional.

Normatização das práticas de esportes e turismo de aventura (ABETA).
Zoneamento ecológico-econômico regional.

Certificação de empreendimento turístico sustentável.
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3 - Comunicação e Informação

Propiciar os meios necessários para a aquisição, o armazenamento, o processamento e a

análise das informações, de modo que se tornem disponíveis e acessíveis à coletividade,

estabelecendo vínculos entre executores, parceiros e beneficiários, contribuindo para o

estabelecimento de uma comunicação efetiva do processo e para a consolidação do turismo

sustentável nos municípios, regiões e país.

Objetivos Específicos

a) Construir e manter um sistema de informação para a promoção do turismo sustentável,

incluindo a coleta, a análise, o registro e a organização de informações, de modo a

garantir a acessibilidade, o cruzamento variado e a compatibilidade com outros sistemas.

b) Disponibilizar a informação, mediante metodologias e formatos de instrumentos e

suportes que guardem correlação com os vários perfis de usuários.

c) Reunir, estruturar e avaliar as informações e os dados necessários à construção da base

de dados.

d) Disponibilizar informações fidedignas para o diagnóstico e as ações de intervenção do

Baixo São Francisco.

e) Possibilitar a tomada de decisão dos vários segmentos que compõem o setor, com base 

em informações confiáveis, precisas e atualizadas.

f) Promover a inclusão social por meio da comunicação facilitada aos portadores de

deficiências físicas.

BAIXO SÃO FRANCISCO

Ação

Curto Prazo

Organizar acervo sobre informações da região do Baixo São Francisco -
dados estatísticos, planos, projetos, estudos.

Criar portal com informações turísticas do Baixo São Francisco - cadastro histórico e cultural,
mapa com pontos turísticos, informações gerais, estudos, dados estatísticos, imagens -,

estruturado de modo a atender pessoas com deficiência.
Elaborar material informativo interpretativo do 'local' - confecção de livretos,
panfletos, folders, mapas, etc. - com as principais informações das cidades.

Médio Prazo

Elaborar calendário anual único com datas comemorativas e eventos.
Produzir material didático pedagógico como ferramenta para a capacitação

em educação ambiental, patrimonial e turismo sustentável.

Longo Prazo

Implantar programa de rádio - programa de entrevistas semanal com cidades envolvidas -
específico sobre o turismo, divulgação do turismo. 

Confeccionar boletins informativos para divulgação em rádios comunitárias
e em reuniões com associações.
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Ação

Curto Prazo

Desenvolver identidade visual para a região. 
Realizar pesquisa integrada de mercado e demanda turística, por segmentação.

Criar a rede de relacionamento da região a fim de possibilitar a articulação com arranjos/atores
do Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do São Francisco.

Integrar e manter atualizadas as bases de dados e informações de interesse para o desenvolvimento
de ações sustentáveis e da preservação socioambiental do Submédio São Francisco. 

Realizar campanhas de sensibilização da população local e da cadeia produtiva do turismo
sobre as questões que impactam diretamente o turismo:

1) Conservação e manutenção das cidades e atrativos.
2) Qualidade do receptivo.
3) Conhecimento e internalização dos produtos turísticos.
4) Hospitalidade e outros.
5) Conservação do Rio São Francisco.

Criar um portal na internet sobre o Submédio São Francisco.

Médio Prazo

Implementar programa de divulgação turística, nos veículos de comunicação.
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MÉDIO SÃO FRANCISCO

Ação

Curto Prazo

Implantar programa de educação ambiental e patrimonial (englobando aspectos culturais,
arquitetônicos, históricos e outros) nos municípios, inclusive com utilização

dos Coletivos Educadores Ambientais, onde possível.
Sensibilizar e mobilizar a comunidade local sobre a atividade turística,

assim como sobre o planejamento e organização de tal atividade.
Realizar campanhas educativas e de sensibilização para preservação do meio ambiente

e para a prestação de bons serviços, por meio de atividades como exposição
de fotos dos atrativos em escolas, distribuição de folders, palestras e outros,

envolvendo entidades públicas, privadas e do terceiro setor.
Criar e manter um cadastro - municipal e regional - das empresas e instituições

ligadas ao turismo que atuam em níveis local, regional, estadual.
Criar portal interativo (online) com informações sobre os municípios da região,

inclusive aquelas originadas no banco de dados.
Criar informativo mensal sobre as ações e projetos desenvolvidos, em meio impresso e digital.

Aprimorar a comunicação e interação das entidades da região e entre as regiões.
Realizar reuniões e visitas técnicas para troca de experiências entre municípios

de uma mesma região ou entre regiões.
Viabilizar trocas de experiências sobre literatura de autores que tratam da região

(Guimarães Rosa, Euclides da Cunha e outros).
Intercambiar informações e experiências sobre projetos realizados ou em andamento

que tenham relação com o setor do turismo e meio ambiente.
Estimular a criação e utilização de redes (comunidades de discussão)

regionais para comunicar, convidar, debater e propor ações, ampliar contatos e outros,
visando ao desenvolvimento da atividade turística.

Difundir a cultura da comunicação eletrônica/virtual por meio de e-mail, messenger, skype e outros.
Elaborar plano de endomarketing para os municípios e regiões,

visando à sensibilização e comunicação sobre o turismo.
Criar mecanismos para a transmissão da cultura oral e prática, garantindo sua continuidade na região.

Ratificar e dar mais eco à Carta dos Povos do Grande Sertão Veredas, por parte da região.

Médio Prazo

Criar e manter um banco de dados regional (georreferenciado) com informações
dos municípios, baseado nos inventários e diagnósticos municipais/regionais realizados,

incluindo a disponibilização pública de pesquisas e estatísticas.
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ALTO SÃO FRANCISCO

Ação

Curto Prazo

Realizar palestras de sensibilização para a comunidade, ressaltando a importância
da atividade turística sustentável para a região, seus benefícios econômicos e sociais,

mostrando que essa atividade pode ser uma opção  para a melhoria da qualidade de vida,
despertando a consciência para a profissionalização e para o constante aprimoramento do produto.

Elaborar ou atualizar o inventário ou o diagnóstico turístico do município,
assim como a divulgação das informações ali contidas.

Implantar, nos atrativos, um sistema de informações culturais e técnicas (incluindo capacidade
de suporte), por meio de interpretação, mapas e placas informativas.

Realizar palestras de sensibilização e orientação para proprietários de terras junto a rios,
lagos, córregos, veredas e nascentes, assim como para proprietários de imobiliárias

e comunidade em geral, referente à ocupação e uso do solo.
Promover ações educativas voltadas para o turista: palestras, panfletagem, mídia, etc.

Realizar palestras de sensibilização para a formalização de empreendimentos.
Criar meios de divulgação das oportunidades de empreendimentos no circuito.

Médio Prazo

Elaborar inventário turístico regional.
Desenvolver, implantar e consolidar as informações em âmbito regional,

por meio da criação de uma base de dados georreferenciada.
Criar meios de divulgação, para a comunidade, em linguagem acessível,
do conteúdo do Plano Diretor e de suas implicações na vida de todos.

Realizar intercâmbio com outros circuitos que já avançaram no processo
da informação e comunicação e possuem experiências de sucesso.
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4 - Infra-Estrutura Básica e de Serviços Turísticos

Negociar, fomentar e promover a melhoria da infra-estrutura básica, a formação e a

modernização de unidades produtivas, de negócios e de serviços turísticos baseando-se

nas potencialidades e nos atributos de identidades locais, e nas demandas de mercado.

Objetivos Específicos

a) Sensibilizar, mobilizar e monitorar os segmentos locais, estimulando a vocação

empresarial de unidades produtivas, negócios e serviços.

b) Valorizar o papel e incentivar as unidades produtivas tradicionais como elemento do

desenvolvimento sustentável local e regional.

c) Identificar e diagnosticar processos e técnicas, matérias-primas, produtos, capacidade 

de produção, com vistas à revitalização e reinserção de produtos inovados e serviços

qualificados nos mercados interno e externo.

d) Promover a formação profissional e o desenvolvimento da qualificação técnica e

empresarial das unidades produtivas, comerciais e de serviços.

e) Garantir e certificar a origem e a qualidade dos produtos e serviços.

f) Promover a informação, a comunicação e a articulação entre as diversas entidades

que atuam no setor e as comunidades locais, com vistas a garantir a eficácia dos

investimentos.

g) Promover a negociação de linhas de crédito específicas, com taxas de juros acessíveis,

para apoiar a implantação de unidades produtivas, negócios e serviços.

h) Negociar com os poderes públicos municipais, estaduais e federal a melhoria da infra-

estrutura física dos municípios - estradas, comunicação, eletrificação, saneamento,

coleta de lixo, segurança pública, atendimento à saúde, sinalização pública e turística - 

garantindo segurança e bem-estar ao turista e às populações locais.

i) Garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida,

promovendo a inclusão social.
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BAIXO SÃO FRANCISCO

Ação

Curto Prazo

Melhorar as condições de saneamento básico - trabalho em co-gestão
com o grupo Qualidade e Saneamento Ambiental.

Sensibilizar governos e iniciativa privada para criar condições de acessibilidade
para pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida aos equipamentos turísticos,

atrativos, circulação urbana, veículos, etc.
Implantar o plano de manejo nas Unidades de Conservação em diálogo com os grupos gestores.

Promover a construção de piers e atracadouros nas comunidades ribeirinhas
para uso público coletivo, em locais indicados em estudos específicos.

Apoiar a instalação de centros de capacitação, produção e
comercialização do artesanato local/regional. 

Apoiar a estruturação de oficinas de trabalho de artesãos.
Promover a melhoria das rodovias: recuperar e sinalizar a AL-101 sul, concluir a SE100 norte,

a partir do conceito de estrada-parque, e recuperar e sinalizar as rodovias: SE-220 e BA-210,
trechos que correspondem aos municípios de Monte Alegre/SE e Paulo Afonso/BA.  

Adequar e implementar infra-estrutura para uso público nas UCs.
Criar centros receptivos e unidades de educação ambiental nos portões de entrada das regiões:

Penedo, Piaçabuçu, Propriá, Pão de Açúcar, Piranhas, Delmiro Gouveia, Canindé, Neópolis,
Brejo Grande, Gararú, Pirambú e Santana do São Francisco.

Estruturar unidades móveis de informação e educação ambiental.
Instalar portais em pontos estratégicos a serem definidos com base em projetos conceitual,

arquitetônico e paisagístico integrados ao sistema de comunicação.
Apoiar a instalação de brigadas do Corpo de Bombeiros para a região do Baixo São Francisco.
Incentivar a elaboração de projetos que contemplem a coleta seletiva de lixo local e regional.

Médio Prazo

Apoiar a implantação de empreendimentos de hospedagem e prestação
de serviços domiciliares, em conformidade com o plano diretor do município,

gerando oportunidades de negócios para a população local/regional. 
Priorizar projetos/negócios fundamentados nos princípios da economia solidária e de base local.

Promover a melhoria das rodovias: pavimentar o trecho da rodovia de Santana do São Francisco/SE
até Saúde/SE, pavimentar o trecho Neópolis-Ilha das Flores e recuperar e sinalizar a rodovia AL-225.

Formular projeto e instalar sistema de sinalização nas vias navegáveis e pontos de risco
(orientação às embarcações) com fundamento nas normas estabelecidas pela Marinha do Brasil.
Formular projeto e implantar sinalização turística informativa e interpretativa (cultural, ambiental).

Assegurar a realização da procissão fluvial das festividades alusivas ao Bom Jesus dos Navegantes,
em conformidade com as normas estabelecidas pela Marinha do Brasil.

Longo Prazo

Urbanizar e melhorar as instalações físicas de feiras livres - organização e padronização -
respeitando as características culturais, simbólicas e iconográficas locais/regionais.

Promover a melhoria das rodovias, priorizando a recuperação
e duplicação da  BR-101, no trecho SE-AL.
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SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO

Ação

Curto Prazo

Recuperar e manter as rodovias intermunicipais e interestaduais.
Melhorar e ampliar a infra-estrutura e serviços nos aeroportos.

Instalar e garantir a eficácia do funcionamento dos centros de informação
e atendimento aos turistas em locais estratégicos.

Melhorar as vias de acesso aos pontos turísticos (fluvial, terrestre e aérea).
Construir e/ou revitalizar situação de embarque e desembarque fluvial.

Ampliar, reformar e manter os terminais rodoviários nos municípios da região. 
Revitalizar e urbanizar as orlas fluviais com preservação das matas ciliares.

Implantar sinalização turística.
Ampliar a oferta de transporte coletivo intermunicipal e inter-regional.

Regular e fiscalizar os serviços de táxi e transporte coletivo.
Intensificar a fiscalização a fim de garantir o cumprimento do código de postura

no que se refere à poluição visual e sonora.
Revitalizar os atrativos turísticos.

Resgatar e incentivar os grupos culturais.
Sensibilizar governos e iniciativa privada para estruturar as cidades com condições
de acessibilidade aos equipamentos turísticos/atrativos/circulação urbana/veículos

para uso de pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida.
Organizar e capacitar unidades familiares na estruturação de redes de hospedagem domiciliar. 

Melhorar a área de saúde (instalação de postos, unidades de emergência e barreiras sanitárias).
Dotar as cidades e os espaços rurais de infra-estrutura básica: tratamento sanitário,

abastecimento de água, coleta seletiva e tratamento de lixo.
Melhorar os serviços de defesa social (segurança publica e defesa civil)

e segurança na malha rodoviária. 
Concluir a duplicação da Ponte Petrolina/Juazeiro. 

Concluir a ponte do Ibó na BR 116.
Recuperar e manter a malha rodoviária.

Concluir a estrada da Tapera - Petrolina (PE)/Sobradinho (BA).
Implementar Plano de Navegabilidade no Rio São Francisco.

Estimular a qualificação e fomentar a ampliação, quando necessário,
dos bares e restaurantes na região.

Estimular a qualificação e fomentar a ampliação, quando necessária, dos meios de hospedagem.
Destinar espaços ou revitalizar espaços existentes para a produção e comercialização de artesanato.

Apoiar e estimular a realização de atividades e eventos náuticos para fins turísticos. 

Médio Prazo

Criar um selo regional de qualificação para os serviços turísticos.
Restaurar e revitalizar o patrimônio histórico existente na região

(museus, parques, sítios históricos e centros culturais).
Realizar ações de salvaguarda dos sítios arqueológicos e paleontológicos. 

Apoiar a estruturação e implantação de parques, memoriais, museus e centros culturais temáticos.
Urbanizar os acessos às cidades, respeitando sua identidade cultural.

Fomentar ações de humanização - paisagismo, mobiliário urbano e outros - dos espaços públicos.
Construir terminais de integração intermodal (fluvial, rodoviário, ferroviário e aeroviário).

Criar delegacias especializadas ou equipes qualificadas para proporcionar segurança ao turista.
Implantar sinalização turística indicativa e interpretativa no conjunto dos municípios da região.
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Curto Prazo

Recuperar e manter as rodovias intermunicipais e interestaduais.
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Instalar e garantir a eficácia do funcionamento dos centros de informação
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MÉDIO SÃO FRANCISCO

Ação

Curto Prazo

Implantar aterros sanitários controlados.
Estruturar e melhorar a limpeza urbana dos municípios por meio de parcerias

com cooperativas e outras estratégias.
Estimular e auxiliar o desenvolvimento de programas de reciclagem.
Implantar sinalização urbana padronizada, levando em consideração

as premissas para implantação de sinalização turística.
Implantar rádios comunitárias nos municípios.
Melhorar e/ou construir terminais rodoviários.

Adequar o aeroporto de Barreiras para o recebimento de aviões de grande porte.
Fomentar a ampliação da cobertura do sistema de telefonia móvel da região do Médio São Francisco.

Ampliar o acesso à internet de alta velocidade.
Dotar as comunidades rurais de serviços de telefonia fixa.

Implantar sistema de rádio amador nos atrativos e nas
comunidades envolvidas com a atividade turística.

Estabelecer ou incrementar parceria com polícia militar, polícia ambiental, polícia civil, polícia federal,
defesa civil e corpo de bombeiros para melhorar a segurança pública nos municípios.

Criar e/ou estruturar brigadas de incêndio e unidades do corpo de bombeiros.
Valorizar, recuperar e conservar o patrimônio arquitetônico,

cultural e ambiental das áreas urbanas e rurais.
Agilizar e incentivar a criação de infra-estrutura e serviços nos atrativos turísticos.

Criar, fomentar e acompanhar a construção de centros municipais
e regionais de atendimento ao turista.
Criar centros culturais nos municípios. 

Criar centro de comercialização de produtos regionais.
Incentivar o desenvolvimento ou melhoria dos meios de hospedagem considerando

o perfil do turista do município/região.
Incentivar a criação de agências de turismo e outros serviços de receptivo em níveis local e regional.

Melhorar a urbanização e pavimentação dos centros urbanos.
Criar áreas de lazer nos meios urbanos e rurais.

Divulgar fontes de financiamentos para a rede hoteleira.

Médio Prazo

Implantar usina de reciclagem e compostagem, de pequeno, médio ou grande portes,
de forma a atender às demandas da região.

Implantar instalações de saneamento básico (sistema de água e esgotamento sanitário).
Implantar sistema de sinalização turística com padrão internacional.

Melhorar as estradas vicinais, municipais, estaduais e federais.
Recuperar as estradas de acesso aos produtos turísticos (atrativos, destinos, roteiros, etc.).

Melhorar os sistemas viários rural e urbano em benefício do turismo e do comércio.
Articular a criação de vôos comerciais nos aeroportos da região do Médio São Francisco.

Ampliar a oferta de linhas e equipamentos para melhoria do transporte intermunicipal e interestadual.
Equipar os atrativos para atendimento emergencial.

Implantar serviço de SAMU (atendimento emergencial) nos municípios.
Implantar hospitais regionais nas cidades-pólo do Médio São Francisco.

Fomentar a criação de serviços de hospedagem alternativos (campings, albergues, etc.).
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ALTO SÃO FRANCISCO

Ação

Curto Prazo

Promover a construção de um Centro de Atendimento ao Turista (CAT) em todos os municípios ,
incluindo um espaço de divulgação regional.

Criar meios para manutenção das vias de acesso ao circuito e aos atrativos.
Implantar e/ou manter a sinalização turística rodoviária do circuito

(acessos à região, aos municípios e aos atrativos).
Promover ações para a revitalização dos rios, lagos, córregos, veredas e nascentes

(limpeza, desassoreamento, recuperação de matas ciliares, etc).
Incentivar a reposição do estoque pesqueiro, com espécies diferenciadas,

importante para o desenvolvimento da pesca esportiva no Lago Três Marias.
Estruturar e aparelhar o Parque Nacional da Serra do Cipó e o Parque Nacional da Serra da Canastra,

para melhor atendimento e segurança do turista.
Incentivar empresários a organizar receptivos locais e outros negócios de turismo

(lazer, esporte, aventura, náutico, ecoturismo etc.) com equipamentos e mão-de-obra qualificada,
que motive o turista a viajar com tranqüilidade e segurança.

Incentivar a implantação do projeto de hospedagem familiar em Congonhas do Campo,
Morro do Pilar e Nova União.

Criar e/ou implantar um sistema de gestão de resíduos sólidos nos Circuitos.
Criar mecanismos de melhoria dos serviços de energia, saneamento básico, saúde e segurança.

Médio Prazo

Buscar forma de ampliar o sistema de telefonia móvel, Banco 24 Horas e uso de cartão de crédito.
Incentivar a pavimentação das MG 060 e MG 415, entre Morada Nova de Minas e a BR 040,

e da estrada que liga Abaeté a Cedro do Abaeté.
Promover a construção de portais nas entradas dos circuitos.

Incentivar a estruturação e a ampliação de serviços de alimentação
(restaurantes, bares, lanchonetes, etc.).

Incentivar a ampliação e melhoria dos meios de hospedagem.
Viabilizar instalação de infra-estrutura para desenvolvimento de atividades de treinamento.

Incentivar empresários a criar um sistema de transporte coletivo, ligando os municípios do circuito.

       



Ministério do Meio Ambiente

283

5 - Capacitação e Participação Social

Construir, com os representantes dos segmentos organizados da comunidade, envolvidos

direta ou indiretamente com o turismo sustentável, estratégias para a participação e

qualificação da atividade, como fator de desenvolvimento socioeconômico local, regional,

estadual e nacional.

Objetivos Específicos

a) Qualificar os segmentos sociais envolvidos na cadeia produtiva do turismo, tais como: 

empreendedores e prestadores de serviços, com fundamento nas estratégias de

utilização responsável dos recursos naturais.

b) Fortalecer a mobilização e o trabalho das equipes que executam as ações locais e

regionais para o desenvolvimento do turismo sustentável.

c) Contribuir com o processo de conscientização da população local sobre a importância 

social do turismo sustentável.

d) Envolver a comunidade nas definições de prioridades, na escolha de alternativas, enfim,

no processo decisório.

e) Estimular a formulação de diretrizes municipais para o desenvolvimento do turismo

sustentável.

f) Motivar as instituições públicas e privadas, locais e regionais, para o conhecimento dos 

benefícios do investimento no turismo sustentável.

g) Fortalecer e ampliar as parcerias institucionais.

h) Contribuir para o fortalecimento da identidade cultural e o resgate dos valores

humanos e éticos.

i) Contribuir para o resgate, a valorização, a recuperação e conservação dos patrimônios 

natural e cultural.

j) Fomentar a gestão compartilhada.
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BAIXO SÃO FRANCISCO

Ação

Curto Prazo

Sensibilizar e mobilizar as comunidades para a importância do envolvimento no processo
de desenvolvimento do turismo sustentável no Baixo São Francisco, por meio de atividades

pedagógicas participativas e veículos de comunicação locais e regionais.
Capacitar lideranças para atuação nos processos de planejamento participativo.
Formar gestores públicos para o planejamento, acompanhamento e avaliação

contínuos de planos e programas de turismo sustentável.
Qualificar a cadeia produtiva do turismo nos negócios do turismo

Privilegiar a participação de mateiros como condutores locais para o turismo sustentável/ecoturismo.
Formular programa de qualificação profissional visando a capacitar, nos aspectos

de gerenciamento de empreendimentos técnicos e de serviços, os profissionais que atuam
no turismo, incorporando módulos que abordem os princípios da sustentabilidade.

Realizar cursos profissionalizantes e de aperfeiçoamento como:
recepção, boas práticas de manipulação de alimentos e outros.

Capacitar os setores e organizações envolvidos na cadeia produtiva do turismo sustentável
para o atendimento às demandas turísticas e para a gestão compartilhada.

Capacitar monitores para atuação no processo da educação patrimonial e da gestão ambiental,
como meio de garantia da salvaguarda dos valores locais.

Médio Prazo

Promover o debate com a população sobre a construção de um projeto de turismo solidário
de base comunitária, centrado nas diretrizes da economia solidária e do turismo local.

Organizar e capacitar as unidades familiares na estruturação de redes de hospedagem domiciliar.
Capacitar os artesãos visando aos processos tecnológicos, à organização,

ao gerenciamento dos seus empreendimentos e à comercialização da sua produção,
incorporando módulos que abordem os princípios do associativismo e do cooperativismo,

economia solidária e sustentabilidade ambiental.
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SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO

Ação

Curto Prazo

Ampliar a oferta de educação profissional por meio de cursos de qualificação,
com ênfase no componente da educação socioambiental.

Inserir no ensino formal e informal a educação para o turismo. 
Realizar pesquisas de demanda de mercado para os cursos profissionalizantes.
Capacitar lideranças para atuação nos processos de planejamento participativo.

Sensibilizar a cadeia produtiva do turismo para absorver a mão-de-obra qualificada.
Implantar PAS Turismo (Programa de Alimento Seguro).

Promover a transferência dos saberes e fazeres tradicionais.
Capacitar monitores locais e guias de turismo, priorizando as populações tradicionais,

assentamentos e reassentamentos, para atuação no processo da educação patrimonial
e da gestão ambiental como meio de garantir e salvaguarda dos valores locais.

Produzir material didático pedagógico como ferramenta para a capacitação
em educação ambiental, patrimonial e turismo sustentável.

Valorizar e apoiar as organizações civis por meio de capacitação, destacando aquelas representativas
das comunidades tradicionais, de modo que se tornem econômica e ambientalmente sustentáveis.

Sensibilizar as comunidades (urbana e rural) sobre a importância da qualidade dos serviços turísticos,
utilizando o barco-escola ou outros meios disponíveis.

Capacitar empresários e técnicos prestadores de serviços turísticos. 
Promover eventos de turismo para atores locais (palestras, seminários, jornadas técnicas).

Médio Prazo

Criar centro de referência em turismo sustentável com o objetivo de produzir conhecimento
sobre o meio ambiente regional, fundamentado no conceito de desenvolvimento sustentável.

Longo Prazo

Promover o debate sobre a formulação de um projeto de turismo solidário de base comunitária,
centrado nas diretrizes da economia solidária e na Agenda 21 Local.
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MÉDIO SÃO FRANCISCO

Ação

Curto Prazo

Capacitar e/ou qualificar prestadores de serviços que trabalham diretamente com turistas,
por meio de cursos: técnico ou superior de turismo; para porteiros e seguranças de meios de

hospedagem e unidades de conservação; para recepcionistas (agências de viagens e turismo,
hotéis, pousadas, restaurantes, lojas, supermercados); para camareiras; para cozinheiras, para
proprietários de atrativos e empreendimentos; para garçons; de informações básicas ao turista

para taxistas e motoristas; de cultura local; para empresários da área de turismo (hotéis, pousadas,
restaurantes, etc.); de guias e condutores de visitantes; de idiomas (básico de inglês e espanhol);

de artesanato focados na comercialização do produto, etc.
Oferecer cursos de educação ambiental para professores, condutores e motoristas.

Realizar seminários sobre turismo sustentável, que sejam iniciados
em nível microrregional com a realização de oficinas.

Capacitar conselheiros municipais, líderes comunitários e vereadores
nas áreas de turismo e meio ambiente.

Capacitar líderes e técnicos em elaboração de projetos e captação de recursos.
Qualificar agentes de saúde, taxistas, funcionários de hotéis

e outros para atendimento emergencial ao turista.
Capacitar produtores para produção orgânica, em parceria com entidades governamentais da área.

Capacitar permanentemente gestores públicos para o turismo.
Integrar e, conseqüentemente, otimizar as ações de qualificação (IES, ETs, Sistema S, etc.).

Capacitar pescadores para passeios de barco, principalmente na época da piracema.
Qualificar os pescadores quanto à manutenção e segurança dos barcos.

Qualificar produtores de eventos direcionados para cultura e meio ambiente.
Estabelecer mecanismos de inserção da mão-de-obra qualificada no mercado.
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ALTO SÃO FRANCISCO

Ação

Curto Prazo

Capacitação em turismo sustentável para gestores municipais e regionais,
informando-lhes sobre os impactos positivos e negativos da atividade.

Valorização das culturas local e regional.
Valorização e organização das práticas produtivas locais e regionais, associadas ao turismo.

Criação e capacitação de um núcleo regional (circuito) para elaboração de projetos.
Seminário sobre legislação ambiental, com destaque para o licenciamento.

Capacitação gerencial para proprietários de terras que tenham atrativos turísticos em suas áreas,
para que possam melhor estruturar e administrar a atividade turística.
Cursos de capacitação em serviços de hospedagem e alimentação

(cozinha, quarto, recepção, bar, etc.).

Médio Prazo

Curso de capacitação para monitores ambientais.
Curso de capacitação para condutores de visitantes.

Curso de informática (básico/específico) para serviços de turismo.
Capacitação e treinamento para implantação do projeto de hospedagem

familiar em Congonhas do Norte, Morro do Pilar e Nova União.
Capacitação de prestadores de serviços na área de transportes:

atendimento ao turista, segurança, mecânica, etc.
Treinamento para os operadores de máquinas que fazem a manutenção das vias de acesso
à região e aos atrativos turísticos, para que possam respeitar as práticas conservacionistas.
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6 - Produto e Marketing

Organizar ações de parceria com a cadeia produtiva do turismo, visando à dinamização

dos negócios, à geração de emprego e renda pela indústria do lazer, e à ampliação do

leque de facilidades oferecidas ao turista.

Objetivos Específicos

a) Redefinir o conceito de varejo, no mercado turístico, com incentivo à implantação, 

qualificação e aproveitamento do receptivo local.

b) Motivar a comunidade para a adoção do modelo de turismo solidário de base local.

c) Formatar destinos e produtos turíst icos compatíveis com os princípios da

sustentabilidade e da segmentação de mercados e sua dinâmica.

d) Estabelecer uma política de marketing direcionada a mercados segmentados.

e) Promover a aproximação entre o consumidor e o produto a ser adquirido.
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BAIXO SÃO FRANCISCO

Ação

Curto Prazo

Realizar pesquisa de demanda turística para identificar os principais mercados emissores
e o perfil do turista atual - pesquisa da demanda potencial.

Detectar, por meio de pesquisas, a preferência do consumidor, para a elaboração
do produto de acordo com a sazonalidade das regiões. 

Definir produtos e público-alvo de cada região ou município, respeitando as
diversidades de interesses, com base nas identidades e vocações dos pólos turísticos.

Criar e implementar plano de marketing, para públicos segmentados:
a) Implantar o marketing digital, com venda via Internet.
b) Participar, com marketing arrojado, em feiras e eventos, nacionais e 

internacionais - catálogos, folhetos, mídia eletrônica.
c) Apoiar a produção de material institucional, promocional e comercial

para torná-lo disponível nos postos de informação turística.  
Mapear a produção artesanal do Baixo São Francisco divulgando-a por meio de material promocional.

Médio Prazo

Criar e implementar sistema de comunicação integral,
definindo a iconografia da região do Baixo São Francisco.

SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO

Ação

Curto Prazo

Preparar os arranjos produtivos sustentáveis para operar o turismo na região,
considerando manejos e tecnologias apropriadas ao semi-árido.

Formatar produtos e roteiros turísticos integrados.
Elaborar plano de marketing da região, segmentando a oferta:

• Criar materiais gráfico e multimídia para promover e divulgar os negócios
do turismo.

• Realizar visitas técnicas para conhecimento e formatação dos roteiros.
• Realizar press-trips, fan tour e workshops para jornalista e operadores.
• Participar em eventos regionais, nacionais e internacionais.
• Criar estratégias de comunicação (interna e externa) para promoção.

Promover produtos locais com foco na agroecologia (ecoartesanato, frutas,
gastronomia regional, feiras agroecológicas) de modo a compor a cadeia produtiva do turismo.

Criar agenda cultural integrada da região.
Incentivar e fortalecer o receptivo local (agência/associações de guias).

Médio Prazo

Estimular e apoiar a criação de convention bureau para a região por pólos.
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Ação

Curto Prazo

Formatar e consolidar, juntamente com comunidade, agências de receptivo
e operadoras, pacotes e roteiros turísticos.

Elaborar pacotes para públicos específicos na baixa estação como, por exemplo, Terceira Idade.
Participar e promover feiras e eventos de turismo com o objetivo de divulgar o destino/região,

inclusive englobando, quando possível, a comercialização de produtos regionais.
Realizar eventos turísticos e culturais para atrair investidores.

Elaborar e divulgar um calendário de eventos turísticos regionais.
Divulgar material publicitário do município/região nos seguintes meios: jornais e revistas,
Internet (sites diversos), rádios e TV, em âmbitos local, estadual, nacional e internacional.

Utilizar as assessorias de imprensa dos municípios para realização da divulgação do setor de turismo.
Articular a inserção de matérias que criem uma boa imagem do município/região

nas mídias regional, estadual, nacional e internacional.
Viabilizar a realização de documentários para programas televisivos, assim como de revistas e jornais,

visando a aumentar o conhecimento dos visitantes potenciais sobre a região.
Promover o comércio do artesanato local/regional.

Criar um catálogo de produtos alimentícios e artesanais,
buscando a valorização e a sustentabilidade local.

Realizar ações de divulgação e venda de roteiros/pacotes turísticos junto
a empresas de turismo e rede hoteleira local.

Difundir/valorizar práticas de medicina alternativa/fitoterapia,
atrelando o potencial da região para a prática de tal atividade.

Ressaltar a importância da biodiversidade na região, enfocando o potencial turístico decorrente disso.
Valorizar a gastronomia regional, ressaltando o potencial turístico decorrente disso.

Elaborar material publicitário, como, por exemplo, site, panfletos, catálogos,
CD, vídeos, mapas, cartões postais, dentre outros.

Elaborar guias turísticos municipais e regionais.
Elaborar plano de marketing municipal e/ou regional.

Ampliar programas como o “Conheça o Parque”, realizado pela Secretaria de Turismo de Januária
em parceria com o IBAMA no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu.
Ratificar e dar mais eco à Carta dos Povos do Grande Sertão Veredas.

Médio Prazo

Formatar novos produtos turísticos.

MÉDIO SÃO FRANCISCO
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Ação

Curto Prazo

Elaborar e implantar um Plano Regional de Marketing:
• Definir e organizar os produtos turísticos e o público-alvo.
• Imprimir  folhetos, publicidade na mídia escolhida e participação em eventos, 

buscando o público que interessa.
• Definir uma política regional de preços.
• Divulgar o produto nos mercados regional, nacional e internacional.

Formatar produtos e roteiros turísticos do circuito.
Elaborar um Calendário Regional de Eventos.

Incentivar ações integradas de participação em eventos promocionais
(congressos, feiras, rodadas de negócios, etc.).

Padronizar as pesquisas de demanda regional (qual o turista que nos visita?).
Efetuar pesquisa junto a operadoras de turismo e agências de viagem.

Realizar pesquisa sobre a percepção da comunidade quanto ao turismo e aos turistas.

Médio Prazo

Criar uma identidade para o circuito. Exemplo: pesca esportiva no lago Três Marias.
Confeccionar material promocional: mapas, folhetos, brindes, etc.

Organizar um guia turístico do circuito.
Elaborar um mapa turístico do circuito.

Criar um “site” na internet (regional).
Contratar uma agência de publicidade, especializada em turismo, para divulgar a região na mídia:

rádio, televisão, jornais, revistas, etc.

ALTO SÃO FRANCISCO
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A implementação do Plano, ora proposto, deverá ser efetivada de forma integrada com os

Fóruns de Articulação do Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São

Francisco tanto em âmbito estadual quanto em âmbito federal, abrangendo a Bacia do São

Francisco, compreendida nos Estados de Alagoas, Bahia, Goiás, Minas Gerais,

Pernambuco, Sergipe e Distrito Federal 

Os municípios selecionados obedecem, primeiramente, ao critério de pertencer à área de

abrangência da Bacia Hidrográfica do São Francisco e ao de estar inseridos nos seguintes

rogramas implementados pelo governo federal: Programa Nacional de Ecoturismo – MMA

Programa de Regionalização do Turismo Roteiros do Brasil Mtur e Programas de

Desenvolvimento Regionais do MI. 

Além desses, outros três critérios são considerados para a priorização da participação

municipal em projetos e convênios do MMA dentro da proposta de turismo sustentável do

RSF: 1) municípios ribeirinhos; 2) municípios que sejam abrangidos por Unidades de

conservação da Natureza; 3) municípios que tenham importância turística reconhecida.

Os apoios técnico e financeiro às organizações e prefeituras interessadas em implementar

ações estratégicas de turismo sustentável do Programa de Revitalização da Bacia do Rio

São Francisco serão feitos por meio de projetos executivos, encaminhados e orientados de

duas formas: 1) por intermédio da publicação de editais pelo MMA, especificando o perfil

dos projetos a serem apresentados e a documentação e procedimentos legais e técnicos

cabíveis aos proponentes (Demanda Induzida); 2) celebração de convênios,

fundamentados em termos de referência elaborados pela coordenação do Programa e

parceiros locais e regionais, visando atingir objetivos e metas considerados prioritários no

Plano de Ações Estratégicas Integradas para o Desenvolvimento do Turismo Sustentável

na Bacia do Rio São Francisco.

Requisitos

Para a efetivação das parcerias e convênios, os projetos deverão apresentar, de

maneira clara e direta, ações de revitalização da Bacia que aproveitem o potencial de

uma região ou contribuam para solucionar ou minimizar problemas socioambientais da

região. Deverão, ainda, estar em conformidade com os Princípios do Programa e

contemplados nas seis linhas de ações estratégicas do componente de Turismo

Sustentável do PRSF: 1) Articulação e Planejamento; 2) Ordenamento, Normatização,

Monitoramento e Controle; 3) Comunicação e Informação; 4) Infra-Estrutura Básica e

de Serviços Turísticos; 5) Capacitação e Participação Social; e 6) Produto e Marketing.

Os projetos devem ser encaminhados ao MMA, que procederá à análise técnica e, no

caso de aprovação, providenciará a formalização do convênio e a liberação dos recursos
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diretamente ou por intermédio de parceiros federais, prioritariamente, o Ministério do

Turismo e o Ministério da Integração Nacional. Para tanto, serão necessárias duas cópias

da proposta, acompanhadas do ofício da instituição proponente.

Requisitos para a Proposição de Projetos e Parcerias para o PRSF

1) Instituições públicas pertencentes à administração direta ou indireta, em seus

diversos níveis (federal, estadual e municipal) e Universidades Públicas; ou

2) Instituições privadas brasileiras sem fins lucrativos, que possuam atribuições

estatutárias para atuar em áreas do Meio Ambiente, identificadas como:

• Organização Não-Governamental (ONG). 

• Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).

• Organização de Base (associações de produtores, de bairro ou outras).

• Universidades e Instituições de Pesquisa.

Para serem consideradas elegíveis, as instituições privadas brasileiras sem fins lucrativos

deverão integrar o Cadastro Nacional das Entidades Ambientalistas (CNEA/CONAMA) ou

possuir, no mínimo, 2 anos de existência legal.

Monitoramento e Avaliação

Em uma primeira fase, está sendo formulada a proposta de criação de infra-estrutura que

abrigue uma rede tecnológica e humana capaz de promover o acompanhamento e a

avaliação de resultados e processos, articulando as ações do Plano de Ações Estratégicas

e Integradas para o Desenvolvimento do Turismo Sustentável na Bacia do Rio São

Francisco com as demais Linhas de Ação do Programa de Revitalização da Bacia

Hidrográfica do Rio São Francisco, colaborando, de forma marcante, para tornar o PRSF

ágil e capaz de atender aos anseios da população de toda a região fisiográfica. 
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Disponível em <http://www.citybrazil.com.br>.  Acesso em: 22 nov. 2005.

    



Ministério do Meio Ambiente

305

CÓDIGO de Ética do Turismo. Disponível em:
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - Governo do Estado da Bahia. Censo cultural da
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<http://www.manuelzão.ufmg.br>. Acesso em: 20 nov. 2006.

VALE do São Francisco. Site desenvolvido com a Prefeitura de Montes Claros, CHESF,

Andrade Gutierrez, Magna Engenharia, CODEVASF e o IMAN. Apresenta vasto acervo
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• Joelma Campos Santos Barros - Senac/SE

     



Ministério do Meio Ambiente

312

• Jorge Luiz Gomes de Novais - Secretaria de Agricultura de Própria/SE
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SEMINÁRIO: PLANO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E INTEGRADAS PARA O
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• Fernanda Rodrigues Vitorino Santos - estudante - Propriá/SE
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• José Francisco Holanda Neto - Superintendência Recursos Hídricos/Comitê Bacia/SE

• José Monteiro de Oliveira - IBAMA/AL

• José Roberto Feitosa - Prefeitura Municipal de Pão de Açúcar/AL

• José Roberto Santos Feitosa - Prefeitura Municipal de Pão de Açúcar/AL

• José Vicente Ramos Leite - Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe/SE

• Josineide Gonzaga Gonçalves - Associação de Educação Especial de Própria - Propriá/SE

• Jucilene Santana dos Santos - PEAC & ASCAB - Brejo Grande/SE

• Juliane Debetio - Ministério da Integração Nacional

• Júlio César Fonseca - Grupo Toledo Usina Paisa - Penedo/AL

• Júlio Cesar Santos - Secretaria de Saúde - Propriá/SE

• Kaila Soares da Mota - Secretaria de Turismo - Propriá/SE

• Leila Rocha Gomes - instrutor Propriá/SE

• Lúcia Pereira da Silva - Fazenda Xingó Turismo - Canindé de São Francisco/SE

• Lúcia Regueira Lucena - OPARA Turismo - Penedo/AL

• Luciana Rodrigues de Morais e Silva - UFS - Aracajú/SE

• Luiz Carlos - SEJUC - Aracajú/SE

• Mágna Dias dos Santos - Centro Educacional Amiguinhos do ABC - Propriá/SE

• Manso Pinheiro - Prefeitura Municipal de Brejo Grande/SE

• Mara Lúcia Santos Bezerra - Universidade Vale do Acaraú - Propriá/SE

• Márcia Vieira Feitoza - sociedade civil - Propriá/SE

• Marcos Antônio Caetano - Prefeitura Municipal de Santana do São Francisco - Propriá/SE

• Marcos José da Silva Oliveira - profissional liberal - Propriá/SE

• Maria da Conceição Soares Vitorino - educadora - Propriá/SE

• Maria da Glória Santos Silva - sociedade civil - Propriá/SE

• Maria das Graças de Melo - CODEVASF - Aracajú/SE

• Maria José Santos Cardoso - Universidade Estadual do Vale do Acaraú - Propriá/SE
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• Maria Quitéria Mendes de Jesus - Prefeitura Municipal de Penedo - Secretaria Municipal 

de Cultura/AL

• Maria Santos - professora - Propriá/SE

• Marilda Bengo Cavalcanti de Albuquerque - Secretaria de Turismo/AL

• Max da Silva Santos - Universidade Estadual do Vale do Acaraú - Propriá/SE 

• Menandro Góes Filho - sociedade civil - Propriá/SE

• Meraldo Correia da Rocha - IPMA - Instituto para Preservação da Mata Atlântica -

Maceió/AL

• Mercês Parente - Consultora Ministério do Meio Ambiente/DF

• Mônika Graça Pina - estudante - Propriá/SE

• Nabucodonosor Teixeira Bomfim - Administração Estadula do Meio Ambiente - ADEMA -

Aracajú/SE

• Napolitânia Santos Vieira - Mandato Popular Dep. Ana Lúcia - Aracajú/SE

• Newton Humberto de Souza - CODEVASF - Propriá/SE

• Paulo Roberto Casado Luz - Movimento Ecológico Filhos do Velho Chico - Penedo/AL

• Pedro de Castro Néri Junior - Prefeitura Porto Real do Colégio/AL

• Quitéria Snatos Cardoso - Mercator Assessoria Representações de Turismo - 

Piaçabuçu/AL

• Renner Alves - Prefeitura de Própria/SE

• Roberto Luiz Dória Chaves - Vereador - Propriá/SE

• Ronaldo Fernandes Pereira - CODEVASF - Aracajú/SE

• Rosiane Bonfim Góes - instrutor - Propriá/SE

• Rosimeire Santos Guimarães - Universidade Estadual do Vale do Acaraú - Propriá/SE

• Sandra Firmino dos Santos - Colégio Nossa Senhora das Graças - Propriá/SE 

• Sharlington Rocha Gomes - Escola Estadual Cel. João Fernandes de Britto - Propriá/SE

• Silvania dos Santos da Silva - estudante Propriá/SE

• Sílvia de Oliveira - Secretaria de Turismo/SE

• Telma Maria Oliveira - sociedade civil - Propriá/SE

• Tema Neiva Oliveira - Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte de Delmiro 

Gouveia/AL

• Teresa Augusto Oliveira - Universidade Estadual do Vale do Acaraú - Propriá/SE

• Tiago Santos de Melo - Secretaria de Turismo/AL

• Tibúrcio Rosa de Souza Neto - Prefeitura Porto Real do Colégio/AL

• Valdelice Leite Barreto - IBAMA/SE

• Vera Lúcia Novaes Provinciali - Universidade Federal de Sergipe/SE

• Victor Evangelista Feitosa - Colégio Nossa Senhora das Graças - Propriá/SE

• Walber Guimarães - Ministério do Turismo/DF

• Wanessa dos Santos Neo - Colégio Estadual Cel. João Fernandes de Britto - Propriá/SE

• Wdvan Santos Cruz - Universidade Federal de Sergipe/SE
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SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO

OFICINA: PLANEJAMENTO AÇÕES E ESTRATÉGIAS PARA A ESTRUTURAÇÃO

DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL NO

SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO 

Paulo Afonso/BA, 31 agosto e 1º. de setembro de 2006

• Alberto Viana de Campos Filho - Projeto Terra Sol do INCRA/BA

• Ana Lúcia Franco Santos - Divisão de Turismo/Prefeitura Municipal de Paulo Afonso/BA

• Ana Virgínia Vieira de Melo - IBAMA/PE

• Andréa dos Santos Miranda - SENAC/BA

• Antonio Galdino da Silva - Jornal Folha Sertaneja - Paulo Afonso/BA

• Antônio Silvino Caetano - Divisão de Turismo/Prefeitura Municipal de Paulo Afonso/BA

• Augusto Flávio da Silva Roque - AGENDHA/BA

• Bárbara Soraya - Divisão de Turismo/Prefeitura Municipal de Paulo Afonso/BA

• Camilla Aguiar Patente - Faculdade Sete de Setembro - FASETE e Universidade do 

Estado da Bahia - UNEB/BA

• Carlos Marcelo Borba Leite - Empetur- Empresa de Turismo de Pernambuco S/A - 

Recife/PE

• Cleonice Vergne - UNEB / FASETE/BA

• Cleudson das Neves Bernardino - CODEVASF/PE

• Danila Leite Almeida de Sá - Divisão de Turismo/Prefeitura Municipal de Paulo Afonso/BA

• Dimas Roque - Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia/AL

• Diná Pires Barbosa Silva - Divisão de Turismo/Prefeitura Municipal de Paulo Afonso/BA

• Edmilson Araújo Nascimento - AGTURB - Associação de Guias de Turismo do Brasil - 

Secção Paulo Afonso/BA

• Eduardo Cruz - AGTURB - Associação de Guias de Turismo do Brasil - Secção Paulo 

Afonso/BA

• Flávia Cavalcante Lima - Divisão de Turismo/Prefeitura Municipal de Paulo Afonso/BA

• Francisco de Assis Araújo - IBAMA/PE

• Francisco de Assis Vieira de Barros Júnior - Divisão de Turismo/Prefeitura Municipal de 

Paulo Afonso/BA

• Francisco Gomes - Agência de Viagem FRANCISTUR - Paulo Afonso/BA

• Gilca Dias de Santana - CODEVASF/BA

• Glauber Andrade Ferreira - Agência de Viagem FRANCISTUR - Paulo Afonso/BA

• Hazael de Souza Santo - FASETE - Faculdade Sete de Setembro/BA

• Ivani de S. Moreira - CHESF

• Ivonete da Silva Farias - Pólo Sindical Paulo Afonso/BA

• Jairo Luiz Oliveira - Prefeitura Municipal / Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - 

Olho d'Água do Casado/AL

• João Bosco Bezerra Lopes - Infraero - Empresa Brasileira de Infra-Estrutura 

Aeroportuária/BA

• Jorge de Melo Silva - Pólo Sindical do Submédio São Francisco/BA
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• José Aílton Nascimento de Santana - Grupo Educativo Encanto/BA

• José da Luz Alencar - IBAMA/PE

• José Fernando Cavalcanti dos Santos - Agência Estadual de Planejamento e Pesquisa 

de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM/PE

• José Francisco de Araújo Filho - CHESF Usina PA II/BA

• José Ivaldo de Brito Ferreira - Prefeitura Municipal de Paulo Afonso/BA

• José Renaldo de Carvalho Silva - Jornal Expressão/BA

• Juliane Debetio - Projeto São Francisco - PRSF/Ministério da Integração Nacional - 

Brasília/DF

• Juracy Marques dos Santos - NECTAS/UNEB/BA

• Lázaro Luiz C. Galvão - CHESF - Olho d'água do Casado/AL

• Lindinalva de Farias Ribeiro - CHESF/BA 

• Lucia Pereira - Instituto de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Xingó - Olho 

d'água do Casado/AL

• Luiz de Siqueira Neto - Jornal Folha Sertaneja/BA

• Maria de Fátima O. dos Santos - Grupo Educativo Encanto/BA

• Miriam Caetana de Souza Ferreira - Fundação Cultural Palmares

• Mosânia Maria I. Silva - CHESF/BA

• Paulo Noé Pires de Carvalho - Executive Hotel - Paulo Afonso/BA

• Raquel de Jesus Mates - CHESF/BA

• Roseli Carvalho dos Santos - Prefeitura Municipal de Paulo Afonso/BA

• Tássio Lima Castor - Prefeitura Municipal de Glória/BA

• Telma Neiva Oliveira - Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte/Prefeitura 

Municipal de Delmiro Gouveia/AL

• Thaise Raquel  Oliveira da Silva - Divisão de Turismo/Prefeitura Municipal de Paulo 

Afonso/BA

• Thomas Jaeschke - Pólo Sindical PE/BA

• Valter Pires de Carvalho - Executive Hotel - Paulo Afonso/BA

• Vitor Luis Curvelo Sarno - IBAMA - Escritório Regional Paulo Afonso/BA

• Walber de Souza Guimarães Filho - Ministério do Turismo - Brasília/DF

• Williames Luiz do Nascimento - Prefeitura Municipal de Santa Cruz - Municipio: Santa 

Cruz/PE

OFICINA: PLANEJAMENTO AÇÕES E ESTRATÉGIAS PARA A ESTRUTURAÇÃO

DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL NO

SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO 

Petrolina/PE, 4 e 5 de setembro de 2006

• Abel Feitosa de Santana - Gerente Regional da Região de Desenvolvimento do São 

Francisco - Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco 

CONDEPE/FIPEM - Recife/PE

• Ana Virginia Vieira de Melo - IBAMA/Parque Nacional do Catimbau - Recife/Pe

• Andréa Karla F. da Silva - Chefe do Departamento de Turismo da SEPLAN/Prefeitura 
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Municipal - Sobradinho/BA

• Antonio Gilberto de Souza - Prefeito de Sobradinho/BA

• Carlos Alberto de A. Alves - Assessor Técnico do Fórum Territorial - MDA - Petrolina/PE

• Celso José Leão e Silva - INFRAERO - Superintendência Regional do Nordeste - 

Recife/PE

• Cosme José Cavalcanti Ramos - Prefeitura Municipal de Curaçá/BA

• Edleusa Ferreira dos Santos - Coordenadora de Eventos ADEC - Petrolina/Pe

• Eliane de Deus Lima - CEFET - Curso Téc. em Serviços Turísticos - Petrolina /PE

• Elizete Soares de Alencar - Assessora Parlamentar-Câmara dos Vereadores - 

Petrolina/PE

• Fátima Diniz - Diretora de Turismo de Oroco/PE

• Francisco de Assis Araújo - IBAMA/Parque Nacional do Catimbau - PARNA - Recife/PE

• Francisco Xavier Fernandes Oliveira - Diretor de Indústria, Comercio e Turismo/Prefeitura 

Municipal da Barra/BA

• Gillvoneto Monteiro - PERS Monteiro Ltda - Gerente - Petrolina/PE

• Gislane Rocha de Siqueira - CEFET/FACAPE - Petrolina/PE

• Graça Maria Salle Rocha - Gerente SENAC - Salvador-BA

• Ivanildo Ferreira da Silva - Secretario de Planejamento, Turismo e Meio Ambiente - 

Sobradinho-BA

• Joana Darc Libório de Lima - Vice Presidente da AGTUVAF - -Petrolina/PE

• Juliana Coelho de Andrade - CAATINGA - 0uricuri/PE

• Juliane Debetio - Técnica do Ministério da Integração Nacional - Brasília/DF

• Jusitno José Pereira Neto - CODEVASF 3º SR - Petrolina-PE

• Karla Pereira - Assessora de Comunicação do INCRA - Petrolina/PE

• Laurenço Aguiar do Nascimento - Secretário Municipal do Meio Ambiente de Sento 

Sé/BA

• Lucia Accioli Cavalcanti - Empresa de Turismo de Pernambuco - EMPETUR - Recife/PE

• Luís Cláudio de Moura - Guia de Turismo - Associação dos Guias de Turismo do Vale do 

São Francisco - AGTURVASF - Juazeiro/BA

• Márcia Borborema - Gestora de Unidade de Projetos e Produtos da Empresa de 

Turismo de Pernambuco/EMPETUR - Recife/PE

• Marcos Antonio Gomes Siqueira - Coordenador de Desenvolvimento Econômico da 

Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE - Recife/PE

• Maria Aparecida dos Santos - Assistente Social do INCRA-SR 29 -Submédio do São 

Francisco - Petrolina/PE

• Maria Elena de Alencar - Vereadora da Câmara Municipal de Petrolina - Petrolina/PE

• Maria Lucia Ferreira - Assistente da INFRAERO - Brasília/DF

• Maria Vera Lucia dos Santos Silva - Professora da FACAPE - Petrolina/PE

• Miriam Caetana de Souza Ferreira - Gerente - Fundação Cultural Palmares/Ministério da 

Cultura - Brasília/DF

• Nadja Maria Guedes Farfán - AGUAVALE - Associação dos Guardiões Ambientais do 

Vale do São Francisco

• Nivaldo Carvalho de Souza - Presidente da ASSITUR - Petrolina/PE
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• Paulo Alves Angelim - Gestor local de Turismo do SEBRAE - Juazeiro/BA

• Roberta Duarte de Oliveira - Professora do Curso de Turismo - Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Petrolina/PE

• Rodrigo Lopes Feliciano Silva - Cinegrafista e Fotógrafo Amador da AGUAVALE -

Petrolina/PE

• Rosa Maria da Conceição - Psicóloga do Colégio Dom Bosco - Petrolina/PE

• Rose Gomes de Oliveira - Empresa de Turismo do Estado da Bahia/BA

• Sandra Ferraz de Sá Wanderley - Advogada da Secretaria de Ciência e Tecnologia e 

Meio Ambiente - Recife/PE

• Selvina da Costa Mendonça - Assistente Social da CODEVASF - Juazeiro/BA

• Sergio Augusto Viana Cordeiro da Silva - Secretário de Infra-Estrutura e Meio Ambiente 

de Lagoa Grande/PE

• Tiago da Silva Carvalho - Produtor Cultural/Grupo Mandala Cultural/PE

• Walber de Souza Guimarães Filho - Ministério do Turismo - Brasília/DF

SEMINÁRIO: PLANO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E INTEGRADAS

PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL NO

SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO

Petrolina/PE, 6 e 7 de novembro de 2006 

• Abel Feitosa de Santana - CONDEPE

• Alexandre Moura - MMA - PR -SF

• Anna Christina Freire Barbosa - FACAPE

• Antonio Silvino Caetano Santos  -Prefeitura de Paulo Afonso/BA

• Aquiles Nairo de Carvalho - INCRA - MSF

• Arnoldo de Campos - MDA

• Birgit Ambruch - CBHSF

• Carlos Almiro Moreira - ADENE/MI

• Coronel Heitor Bezerra Leite - 72º BIMTZ

• Cosme José Cavalcanti Ramos - Prefeitura Municipal de Curaçá

• Edebaldo dos Anjos Lima - CHESF - DMA GRB - Sobradinho

• Edgar Granja Bezerra - CODEVASF

• Edneide Liborio - SEBRAE

• Eliane Deus Lima - CEFET

• Eliezer Santurbano Gervásio - UNIVASF

• Elisia Carmem Bastos - UNIVASF

• Elizeu de Lima Cabiceira - CHESF - Sobradinho

• Geomarco Coelho - Prefeitura de Dormentes

• Helder Jose Gomes Freitas - SEBRAE - Petrolina

• Hugo Pereira de Jesus - CBHSF

• Ivanildo Ferreira da Silva - Prefeitura de Sobradinho

• Jason Bedor Jardim Junior - Prefeitura Municipal de Boa Vista

• Jeane Viegas - FIR
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• Jeanete Magalhães Viegas - Faculdade Integrada do Recife

• Jeser de Sá Vieira - Prefeitura de Morelândia

• João Antonio de Barros Neto - CODEVASF

• João Batista Mendes - ADAGRO 

• João Bosco Bezerra  Lopes - INFRAERO

• José Fernando Cavalcanti dos Santos - CONDEPE

• Júlio Cesar Ferreira de Melo Junior - UNIVASF

• Justino José Pereira Neto - CODEVASF

• Karina - Jornal Diário da Região

• Karla Maria Pereira - Incra - SR 29/MSF

• Kelly  - Jornal Diário da Região

• Lindinalva de Farias Ribeiro - CHESF

• Luís Cláudio Moura - AGTURVASF

• Luiz Manoel de Santana - CODEVASF

• Major Luiz Cláudio Pimentel - 7º GB/CBMPE

• Marcelo Borba - EMPETUR

• Márcia Borborema - EMPETUR 

• Márcio Araújo Lima - CODEVASF

• Maria do Carmo Freitas - ADAGRO - Petrolina

• Maria Isabel de Souza - SEST/SENAT

• Maria Lucia Ferreira - INFRAERO

• Maria Salete Ramalho de Lima - UNOPAR - Universidade do Paraná

• Marileide Luna Brasil - CHESF - Paulo Afonso

• Maysa Maria Torres Sanjuan - Fundação SOS São Francisco

• Michelle Paschoal - 72º BIMTZ

• Miguel Justino Carvalho - Prefeitura de Abaré

• Miguel Melo dos Santos - Prefeitura de Iguaraci

• Nadilson Ribeiro - Marinha do Brasil

• Nadja Maria Farfan - AGUAVALE

• Odacy Amorim de Souza - Prefeitura de Petrolina

• Paulo Alves Angelim - SEBRAE - Bahia

• Rafael Gomes de Menezes - UNIVASF

• Raquel Matos - CHESF - Sobradinho

• Rilmar Cantarelli Feitosa - Prefeitura de Salgueiro

• Roberta Duarte de Oliveira - CEFET

• Salustiana Claire de Sá - Prefeitura de Salgueiro

• Sérgio Alberto Menezes Barreto - FACAPE

• Valéria Barbosa de Oliveira - Prefeitura de Sobradinho
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MÉDIO SÃO FRANCISCO 

ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO

DO TURISMO SUSTENTÁVEL NO MÉDIO SÃO FRANCISCO

Chapada Gaúcha/MG, 07 e 08 de agosto de 2006

• Alexandre Guimarães - INCRA/MG

• Anderson Lopes Santana - Associação de Guias

• Antônio Borges de Souza - IBAMA PN Grande Sertão Veredas

• Antonio Nunes dos Anjos - IBAMA PN Grande Sertão Veredas

• Arinaide Cordeiro Martins - Câmara Municipal de Chapada Gaúcha

• Carlos Henrique Moreira Dias - INCRA/MG

• Carlos Roberto da Silva - Comunidade

• César Victor do Espírito Santo - FUNATURA

• Cleiton Ferreira (Baianinho) - IBAMA PN Grande Sertão Veredas

• Dalva Pereira Fonseca - Sec. Educação, Cultura e Esporte de Chapada Gaúcha

• Damiana Sousa Campos - Sec. Educação, Cultura e Esporte de Chapada Gaúcha

• Ernane Faria - Funatura

• Fábio Ribeiro Santiago - UNB

• Gelma Ribeiro - Associação Cultural do Ribeirão da Areia

• João do Carmo Nunes Araújo - IBAMA PN Grande Sertão Veredas

• José Irineu Wenning - Câmara Municipal de Chapada Gaúcha

• José Jorge Figueiredo - IBAMA PN Grande Sertão Veredas

• José Raimundo Ribeiro Gomes - Prefeitura Municipal de Chapada Gaúcha

• José Rodrigues da Silva Filho - IBAMA PN Grande Sertão Veredas 

• Kolbe W. Soares - IBAMA PN Grande Sertão Veredas

• Leandro Rodrigues Souza - IBAMA PN Grande Sertão Veredas

• Maria de Fátima Araújo de Farias - Circuito Urucuia G. Sertão / Adisvru

• Maria Lúcia Gomes dos Anjos - Associação Comunitária de Buracos

• Miguel Rodrigues Ribeiro - Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável

• Raimundo Pereira - IBAMA PN Grande Sertão Veredas

• Rosimeire M. Gobira - ADISC

• Teddy Gomes Amorim - IBAMA PN Grande Sertão Veredas

• Virgínia Martins Fonseca - Sebrae Minas Gerais

• Wilson Miguel - Funatura

ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO

DO TURISMO SUSTENTÁVEL NO MÉDIO SÃO FRANCISCO

Januária/MG, 11 e 12 de agosto de 2006

• Ana Alaíde - Comunidade

• Ana Tereza R. Souza - Prefeitura Municipal Januária

• Cássio Alexandre da Silva - Instituto Grandes Sertões
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• Clintow X. Rocha - Faculdade Pitágoras

• Diogo Mendes Porto - IBAMA Januária

• Fernando Toledo - Prefeitura Municipal Montalvânia

• Hamilton dos Reis Sales - CEFET Januária

• Hebbe Cruz Carvalho Mendes - SEBRAE Januária

• Hebert Canela Salgado - Prefeitura Municipal de Montes Claros / UNIMONTES

• Helen Faria - IEF Januária

• Jailson Figueiredo Santos - Prefeitura Municipal Cônego Marinho

• José Lucas O. Jr. - Lucas Bar e Restaurante

• José Luiz Vieira - IEF Itacarambi

• Lilian B. Almeida - IBAMA Januária

• Luísa Lagoeiro Ferreira - UFMG

• Mauro da Costa Cardoso - IBAMA Montes Claros

• Mirandes Francisco Vieira - SESC Januária

• Ney de M. Barbalho - IBAMA Montes Claros

• Raimundo F. Neves - Prefeitura Municipal Januária

• Ramon Alves de Oliveira - Faculdade CEIVA

• Rodrigo Moreira Magalhães - UFMG

• Rosilvado Cardoso - Operadora Terra Sertão

• Sidney Olímpio M. Souza - E.E. Olegário Moreira

• Sônia M. A. F. Monteiro - SESC Januária

• Thaís A. de Matos Fontes - Lucas Bar e Restaurante

• Walter Viana Neves - IEF Januária

ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO

DO TURISMO SUSTENTÁVEL NO MÉDIO SÃO FRANCISCO

Barreiras/BA, 05 e 06 de setembro de 2006

• Alberto Viana Filho - INCRA-BA

• Alexandre R. Carvalho - Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de São 

Desidério

• Ana Maria Ferreira - Prefeitura Municipal de Angical

• Ana Rita C. C. Loureiro - Secretaria de Desenvolvimento e Turismo de Barreiras

• Andrea Alvim - Secretaria de Cultura e Turismo de Luis Eduardo Magalhães

• Andréia Ferreira Brandão - Secretaria de Cultura e Turismo da Bahia

• Cristiane S. Garrido - INCRA-BA

• Darci Pedro Kunzler - Secretaria de Agricultura de São Desidério

• Demósthenes Júnior - Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de São Desidério

• Durval Nunes - Secretaria de Desenvolvimento e Turismo de Barreiras

• Erick Rojas - Faculdade São Francisco

• Erismar Novaes - Instituto BIOESTE

• Francisco Xavier F. Oliveira - Prefeitura Municipal de Barra

• Igara S. Cardoso - Secretaria de Desenvolvimento e Turismo de Barreiras
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• Jobel Soares da Silva - SEMARH/SRH

• José Carlos Amâncio - Prefeitura Municipal de São Desidério

• José Rocha Menezes - CONDEMA São Desidério

• José Sebastião Passos Ramos - Prefeitura Municipal de Angical 

• Jussyklebon - Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de São Desidério

• Kelson R. Gomes - Secretaria de Desenvolvimento e Turismo de Barreiras

• Larissa Nunes - Secretaria de Desenvolvimento e Turismo de Barreiras

• Lelia de M. Rocha - Secretaria de Educação e Cultura de Barreiras

• Luciane Abreu - SEBRAE Barreiras

• Marcello Marcos - SEMARH/SRH

• Maurício Cunha - Central do Turismo

• Paulo Henrique - Prefeitura Municipal de Angical

• Pedro Roque de Oliveira Antunes - Prefeitura Municipal de Angical

• Roberta Paiva - EMBASA

• Rodrigo F. Frignani - Caminhos do Oeste: Rafting e Expedições

• Rosmarina Hoppe - Secretaria de Cultura e Turismo de Luis Eduardo Magalhães

• Ruth Silva - Secretaria de Desenvolvimento e Turismo de Barreiras

• Sarah Gusso - Secretaria de Cultura e Turismo de Luis Eduardo Magalhães

• Simone Leonardelli - Secretaria de Cultura e Turismo de Luis Eduardo Magalhães

• Solange Cunha da Cruz - Associação de Moradores do Bairro São Miguel/Barreiras

• Virgília Vieira - Instituto BIOESTE

• Zenaido de Oliveira - Câmara Municipal de São Desidério

ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO

DO TURISMO SUSTENTÁVEL NO MÉDIO SÃO FRANCISCO

Seabra/BA, 11 e 12 de setembro de 2006

• Admir Brunelli - IBAMA / CECAV

• Amilton Anderson - Prefeitura Municipal de Cafarnaum

• Ana Rita Souza - Lapa Doce/Iraquara

• Andiara A. Coutinho - Prefeitura Municipal de Seabra

• Antônio de Queiroz Couto - SEMARH/SRH

• Cássio Sousa Mendes - FETAG/BA

• Celestino Neto - COOTEBA

• Christiany A. B. - ESAGRI

• Délsia A. Souza - SECTUR Barra do Mendes

• Edilea Cerqueira - SEBRAE Seabra

• Edízio R. Mendonça - SECTUR Barra do Mendes

• Ednara Silva de Almeida Santos - INCRA/BA

• Eugênio Fagundes - IBAMA Seabra

• Félix Silva Barreto - SEMARH/SRH

• Francisco A. A. - Hotel Chapada

• Fred Jorge - SECTUR Barra do Mendes 
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• Genilson de Jesus Pina - Associação Comunitária de Morro Redondo/Seabra

• Ildefonso Guy Queiroz de Oliveira - SEMARH/SFC

• João Evangelista Santos - Associação Comunitária de Morro Redondo/Seabra

• José Domingos Mendes - Sindicato dos Trabalhadores Rurais

• José Milton de Souza - Associação Comunitária de Angico

• Luiz Alberto - CODEVASF

• Mara Lima - Lapa Doce/Iraquara

• Marcelo Brito de Oliveira - IBAMA Seabra

• Maria de Fátima Araújo Ferreira Pina - APLB / CES

• Mário Márcio Lucena Correia de Jesus - FETAG/BA

• Marlan Melo S. Souza - Banco do Brasil

• Otília Leão - Colégio Raio de Sol/UNOPAR

• Paulo de Tarso Silva - Banco do Nordeste

• Pitágoras de Luna Freire Alves - Prefeitura Municipal de Seabra - Departamento de 

Turismo

• Reginaldo A. Lima - FETAG/BA

• Renato Coelho da Silva Filho - COOTEBA

• Romário Gusmão de Oliveira - INCRA/BA

• Ubiracy T. Mello - Banco do Nordeste

• Varlan Lopes de Souza - IBAMA Seabra

SEMINÁRIO: CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE AÇÕES

ESTRATÉGICAS E INTEGRADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

SUSTENTÁVEL NO MÉDIO SÃO FRANCISCO

Barreiras, 11 de novembro de 2006

• Alberto Luiz Cunha - Prefeitura Municipal de Barreiras

• Alexandre Rocha de Carvalho - Secretaria de Turismo e Meio Ambiente de São 

Desidério

• Ana Rita Chaves Cathalá Loureiro - Secretaria de Meio Ambiente e Turismo de Barreiras

• Andrea Alvim - Secretaria de Cultura e Turismo de Luis Eduardo Magalhães

• Artur Viana - Instituto Manoel Novais (IMAN)

• Carlos Marçal - SEMARH/SFC

• Cidinete Batista dos Santos - Secretaria de Turismo e Meio Ambiente de São Desidério

• Claudimiro Gonçalves Lima - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luis Eduardo 

Magalhães

• Daniel da Mota Alcântara Filho - CREA

• Demosthenes Júnior - Secretaria de Turismo e Meio Ambiente de São Desidério

• Durval Nunes - Secretaria de Meio Ambiente e Turismo de Barreiras

• Erismar Novaes Rocha - Instituto Bioeste / Condema

• Eviane Formighieri - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luis Eduardo 

Magalhães

• Flávia Saltini Leite - IBAMA - PrevFogo/BSB
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• Flávio Borges - Jornal Novoeste

• Gilmar Correia da Silva - Secretaria de Agricultura de Muquém de São Francisco

• Glaicon Rafael Hotalle - Prefeitura Municipal de Barreiras

• Jacques M. Pinto - CODEVASF Barreiras

• João Luis Pereira Lima - 10o BPM Polícia Militar

• José Carlos Levi Guedes - Secretaria de Desenvolvimento, Abastecimento e 

Agronegócios de Barreiras

• José Cisino Menezes Lopes - AIBA

• José Demontier da Ponte Lopes - Banco do Nordeste

• José Nerroin de Souza - Jornal Novoeste

• José Rocha Menezes - Secretaria de Meio Ambiente e Turismo de São Desidério

• Jussyklebson da S. Souza - Secretaria de Meio Ambiente e Turismo de São Desidério

• Kelson Rocha - Secretaria de Meio Ambiente e Turismo de Barreiras

• Larissa Nunes - Secretaria de Meio Ambiente e Turismo de Barreiras

• Leib Carteado - Agência 10Envolvimento / CREA

• Leila Bonfim de Araújo Souza - Secretaria de Meio Ambiente e Turismo de Santa Rita de 

Cássia

• Leonardo Antunes de Paula - INCRA/BA

• Luciana S. Moraes - FASB/AJEB

• Luciane Abreu - Sebrae Barreiras

• Luiz Trinchão - Profissional do setor (consultor)

• Mariana Senra de Oliveira - IBAMA - PrevFogo/BSB

• Maurício Cunha - Central do Turismo

• Moisés Vieira Queiroz - Restaurante Frutos do Mar

• Nádia Borges - Prefeitura Municipal de Barreiras

• Oldemar Batista Vale - Secretaria de Turismo e Meio Ambiente de Brotas de Macaúbas

• Onésimo de Oliveira - 10o BPM Polícia Militar

• Pitágoras de Luna Freire - Secretaria de Meio Ambiente e Turismo de Seabra

• Rayana Alves Brandão - Central do Turismo

• Rodrigo F. Frignani - Caminhos do Oeste Rafting e Expedições

• Rosmarina Hoppe - Secretaria de Cultura e Turismo de Luis Eduardo Magalhães

• Sarah Gusso - Secretaria de Cultura e Turismo de Luis Eduardo Magalhães

• Solange Tavares - Associação São Miguel/Barreiras

• Tomé Carneiro da Silva - GARRA

• Tonário Benício da Cunha - 10o BPM Polícia Militar

• Vânia Maria Passos dos Santos - IBAMA Barreiras

• Virgília Lima - Instituto Bioeste

• Zenaido de Oliveira - Câmara Municipal de São Desidério

• Zenildo Eduardo Correia Soares - IBAMA Barreiras
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SEMINÁRIO: CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE AÇÕES

ESTRATÉGICAS E INTEGRADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

SUSTENTÁVEL NO MÉDIO SÃO FRANCISCO

Januária, 16 de novembro de 2006

• Arcanjo Daniel da Silva Fonseca - Funatura - Projeto Moisaco

• Adailton José de Santana - Prefeitura Municipal de São João das Missões 

• Ana Tereza Rodrigues de Souza - Prefeitura Municipal de Januária

• Diogo Mendes Porto - IBAMA

• Edilson Rodrigues de Araújo - Prefeitura Municipal de Bonito de Minas

• Enrique Litrerao Moscoco - SESC Januária

• Hamilton dos Reis Sales - Grupo GEO / Instituto NeoBrasil / CEFET

• Hércules Lins Gomes - Prefeitura Municipal de Miravânia

• Iara Monteiro Attuch - Funatura - Projeto Moisaco

• Lilian Bonjorne de Almeida - IBAMA

• Luísa Lagoeiro Ferreira - IBAMA

• Marcus Mata Tejulino - Prefeitura Municipal de Miravânia

• Maria de Fátima Alvim Ameno - IBAMA

• Ricardo Attuch - Funatura - Projeto Moisaco

• Rodrigo Moreira Magalhães - IBAMA

• Rogério A. B. da Silva - Funatura - Projeto Moisaco

• Sidney Olímpio Macedo de Souza - E.E. Olegário Maciel 

• Silvano Ferreira - CODEVASF

• Soraia Durães Lisboa Costa - Prefeitura Municipal de Cônego Marinho

• Maria de Fátima Araújo de Farias - ADISVRU / Circuito Turístico Urucuia Grande Sertão / 

Município de Urucuia

ALTO SÃO FRANCISCO

OFICINA DE INTEGRAÇÃO

São Roque de Minas,  29 e 30 de agosto de 2006

• Amanda Ferreira da Silva - UNIFOR - Turismo

• Ana Cláudia Mello Vianna - UNIFOR - Turismo

• André Luis Braga Picardi - Prefeitura Municipal de São Roque de Minas

• Cláudia Faria de Souza - Sec. Municipal de Turismo de S. Roque de Minas

• Eder dos Reis Simões - UNIFOR - Turismo

• Elossandro Coelho - RPPN / Tamanduá Ecoturismo

• Enes Pereira Barbosa - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita

• Geraldo José dos Santos - SEMAD / CBHSF

• Gislaine de Souza Nunes - Prefeitura Municipal de Medeiros

• José Manuel Borges Monteiro - Instituto Ambiental Viatrips
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• José Roberto Santos - Prefeitura de Lagoa da Prata

• Lílian de Carvalho Ramos - Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo

• Luceli Maria de Jesus - Depto. de Cultura, Turismo e Pat. Hist de Campos Altos

• Marco César Gomes - Sicoop Saramcredi

• Maria Christina Bezerra - FTB Brasília

• Maria Renilda Soares Dupin - COMTUR / Hotel Chapadão da Canastra

• Marina do C. S. de Carvalho - Sec.Munic. de Agricultura e  Meio Ambiente de Campos 

Altos

• Paola Vieira Ribeiro Vilas Boas - IBAMA / Parna Serra da Canastra

• Sâmia Borges dos Santos -  Depto. de Turismo da P. M. de Sacramento

• Vanessa Maria M. de Castro - UNIFOR - Turismo

OFICINA DE INTEGRAÇÃO

Lago Três Marias, 21 e 22 de agosto de 2006 

• Adair Divino da Silva - Prefeitura Municipal de Três Marias

• Ailton J. Oliveira - Secretaria de Turismo de São Gonçalo do Abaeté

• Andréa S. Campos - Prefeitura Municipal de Felixlândia

• Ariona Pereira de Faria - Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas

• Arnon José de Araújo - Prefeitura Municipal de Biquinhas

• Cláudio R. Ferreira - Empresário/Biquinhas

• Dagmar G. Gontijo - Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

• Eduardo Lacerda Valente - Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

• Elias de Assis Oliveira - Secretaria Municipal de Turismo de Três Marias

• Elizabete de Macedo Fagundes - Prefeitura Municipal de Martinho Campos

• Gideone H. de Freitas - Prefeitura Municipal de Biquinhas

• Giselda M. A. Alvarenga - Agência de Desenvolvimento de Abaeté

• Gisele Aparecida de Melo - Prefeitura Municipal de Abaeté

• Gláubia Munick Pereira - Prefeitura Municipal de Biquinhas

• Ivonete Antunes Ferreira - COMLAGO Três Marias

• Izabel Cristina Alves - SEBRAE/MG

• João Ferreira de Paula - Prefeitura Municipal de Abaeté

• João Paulo de Miranda - Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

• José Antonio S. da Silva - Secretaria Municipal de Turismo de Paineiras

• José Arnaldo A. da Paz -  Secretaria Municipal de Turismo de Três Marias

• José L. Almeida - Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Abaeté

• June M. S. Barros - Prefeitura Municipal de Martinho Campos

• Lea Cristina Barbosa - ANJOTUR Três Marias

• Lúcio Veríssimo M. de Sousa -TURLAGO - São Gonçalo do Abaeté

• Maíra Siqueira - Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas

• Mara Tatiana de Morais - Prefeitura Municipal de Três Marias

• Maria José da Silva Ferreira - Depto. de Cultura de Martinho Campos

• Mariana Stael N. Coelho- Voluntária e poeta - Três Marias

     



Ministério do Meio Ambiente

328

• Mário Correia de Oliveira - Ass. Comercial de Três Marias

• Mauricélio A. Gonçalves - Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas

• Paulo Santiago - Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

• Rafael da Costa Resende - Secretaria Municipal de Educação de Abaeté

• Roberto Carlos Rodrigues - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Três Marias

• Rodolfo Aparecido da Silva - Secretaria de Meio Ambiente de Pompeu

• Rosa Gonçalves - Secretaria Municipal de Turismo de Três Marias

• Rúbia Correia da Silva - COMLAGO Três Marias

• Shirla D. Santos -TURLAGO Três Marias

• Sílvia Freedman Ruas Duraes - COMLAGO / CBHSFS1 Três Marias

• Vânia Maria Silva - Prefeitura Municipal de Martinho Campos

• Viviane da Silva - Secretaria da Cultura de Pompeu

• Viviane R. Campos - Secretaria de Meio Ambiente de Pompéu

OFICINA DE INTEGRAÇÃO

Serra do Cipó, 23 e 24 de agosto de 2006 

• Adelaide Izabel Marques - CODEMA Jaboticatubas

• Antonio Max W. Matias - Circuito Serra do Cipó

• Cloves Isaias de Oliveira - Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte

• Dacimara Conceição S. de Assis - JABOTUR- Jaboticatubas

• Dirlene Maria Pinto - Prefeitura Municipal de Nova União / AMPASC

• Ezio Dornela Goulart - Prefeitura Municipal de Itabira / FUNCESI

• Florisbela A. dos Santos - Ass. dos Moradores do Açude/Jaboticatubas

• Henrique M. Michel - Circuito Serra do Cipó

• Janaína Silva Ferreira - Secretaria de Turismo de Santana do Riacho

• João Augusto Madeira - IBAMA / Parque Nacional da Serra do Cipó

• José Eduardo Gomes - Ass. de Turismo de Itambé do Mato Dentro

• José Luiz A. Campello - Prefeitura Municipal de Santana do Riacho

• Lúcia Helena Souza - Prefeitura Municipal de Itambé do Mato Dentro

• Maria Edércia Duarte - Prefeitura Municipal de Itambé do Mato Dentro

• Mariana Araújo Rocha - AMPASC

• Maryley de Oliveira Paixão - Conceição do Mato Dentro

• Renato Rocha Dias Santos - EMATER MG

• Valério de Sales Costa Sobrinho - Secretaria de Meio Ambiente de Jaboticatubas

• Wender de O. Machado - Prefeitura Municipal de Itambé do Mato Dentro

SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO

Três Marias, 8 de novembro de 2006 

• Ailton Oliveira - Secretaria de Turismo de São Gonçalo do Abaeté

• Amauri Silva - Prefeitura Municipal de Medeiros

• Ana Maria de Oliveira - São Gonçalo do Abaeté
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• André Picardi - Secretaria de Meio Ambiente de São Roque de Minas

• Andréa Campos - Prefeitura Municipal de Felixlândia

• Andréa de Cássia A. Batista -TURLAGO - Três Marias

• Anselmo L. Matos - Secretaria de Cultura e Turismo de Pirapora

• Eduardo Valente - Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

• Elias de Assis Oliveira - Secretaria de Turismo de Três Marias

• Camilo Sousa - Prefeitura Municipal de Três Marias

• Carlos Alberto Nascimento - Abaeté

• Carlos Augusto Carvalho - EMATER Abaeté

• Carlos Oliveira - Prefeitura Municipal de Felixlândia

• Cláudio Ferreira - Empresário - Biquinhas

• Cleber Alcino - Prefeitura Municipal de Biquinhas

• Dirlene Maria Pinto - AMPASC Nova União

• Edna A. Gonçalves - Secretaria Municipal da Educação/ Morado Nova de Minas

• Edson C. da Silva - Prefeitura Municipal de Biquinhas

• Fábio Santos - Prefeitura Municipal de Jaboticatubas

• Geraldo José dos Santos - Secretaria Estadual de Meio Ambiente - Belo Horizonte

• Gesner Belisário Júnior - AMPASC Santana do Riacho

• Gilson de Lima - Sindicato Rural - Morada Nova de Minas

• Giselda M. Alvarenga - Agência de Desenvolvimento de Abaeté

• Gislaine S. Nunes - Prefeitura Municipal de Medeiros

• João Paulo de Miranda - Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá

• José Roberto dos Santos - Secretaria de Turismo de Lagoa da Prata

• Lúcio V. M. de Sousa - TURLAGO São Gonçalo do Abaeté

• Marcos Torquato - Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas

• Maria da Piedade Mendes - Secretaria da Educação de Felixlândia

• Maria I. Costa - Felixlândia

• Maria José Ferreira - Prefeitura Municipal de Martinho Campos

• Maria José R. Ferreira - Prefeitura Municipal de Três Marias

• Maria M. Rodrigues - Ass. dos Municípios  do Circuito das Grutas/Arcos

• Maurício Silva - CODEMA Morada Nova de Minas

• Milton Torres - Banco do Brasil de Três Marias

• Paulo Geovani - Presbiteriana - Biquinhas

• Pedro V. de Souza - Felixlândia

• Roberto Carlos Rodrigues - Secretaria de Meio Ambiente de Três Marias

• Rosa G. Carvalho - Prefeitura Municipal de Três Marias

• Roselaine Freitas - Secretaria Estadual de Turismo - Belo Horizonte

• Vanessa Castro - Prefeitura Municipal de Pompeu

• Vânia M. Silva - Prefeitura Municipal de Martinho Campos

• Viviane R. Campos - Secretaria de Meio Ambiente de Pompeu

• Weslei R. Sousa - Prefeitura Municipal de Três Marias
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PARCERIAS - INTERFACE INSTITUCIONAL

Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco

Coordenação: Ministério do Meio Ambiente

Ministério da Integração Nacional

Ministério de Minas e Energia

Ministério das Cidades

Ministério da Ciência e Tecnologia

Ministério da Saúde

Ministério da Agricultura 

Ministério do Desenvolvimento Agrário

Ministério da Educação

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Ministério do Turismo

Ministério dos Transportes

Ministério da Justiça

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca

Governos Estaduais

Alagoas

Bahia

Distrito Federal

Goiás

Minas Gerais

Pernambuco

Sergipe

Colegiados Participativos

Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA)

Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH)

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF)

Comitê de Sub-Bacias Hidrográficas

Conselhos de meio ambiente municipais e estaduais

Órgãos Federais

Agência de Desenvolvimento do Nordeste (ADENE)

Agência Nacional de Águas (ANA)

Banco do Brasil (BB)

Banco do Nordeste do Brasil (BNB)

Caixa Econômica Federal (CEF)

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF)
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Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF)

Companhia de Navegação do São Francisco (FRANAVE)

Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS)

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (INFRAERO)

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)

Fundação Nacional do Índio (FUNAI)

Fundação Nacional de Saúde (FUNASA)

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)

Instituto do Semi-Árido (INSA)

Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras)

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)

Instituições de Ensino Federais e Estaduais (Universidades, Escolas Técnicas)

Institutos de Pesquisa

Programa de Regionalização do Turismo - Roteiros do Brasil - Coordenação Geral

• Representações de Classe

Associação Brasileira dos Bacharéis em Turismo (ABBTUR) 

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade

(CONTRATUH)

Federação Nacional de Guias de Turismo (FENAGTUR)

Federação Nacional de Turismo (FENACTUR)

• Representações Empresariais

Associação Brasileira das Agências de Viagens (ABAV) 

Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (BRAZTOA) 

Associação Brasileira de Gastronomia, Hospitalidade e Turismo (ABRESI)

Associação Brasileira de Turismo Rural (ABRATURR)

Federação Brasileira de Conventions & Visitors Bureaux (FBC&VB)

• Outras Representações

Confederação Nacional de Municípios (CNM)

• Colegiados

Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República

Câmara Temática de Regionalização do Turismo

Conselho Nacional de Turismo (CNT)

Fóruns Estaduais de Turismo

Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (FORNATUR)

Fórum Nacional dos Cursos de Graduação em Turismo e/ou Hotelaria
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• Serviços Sociais Autônomos

Confederação Nacional do Comércio (CNC)

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC)

Serviço Social do Comércio (SESC)

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)

ONGs São Francisco

AGENDHÁ - Assessoria e Gestão em Estudos da Natureza, Desenvolvimento Humano e

AGROECOLOGIA - Paulo Afonso/BA

AGTURB - Associação de Guias de Turismo do Brasil - Secção Paulo Afonso/BA

AGUAVALE - Associação dos Guardiões Ambientais do Vale do São Francisco -

Petrolina/PE

Associação Ambientalista do Alto São Francisco (ASF) - Lagoa da Prata-MG

Assoc. Comunitária de São José do Barreiro - Distrito de São Roque de Minas - MG

Assoc. dos Condutores de Visitantes e Montanhismo (ACAM) - Jaboticatubas - MG  

Associação dos Moradores do Açude - Distrito de Jaboticatubas - MG

Associação Novidades Jovens Turísticas (ANJOTUR) - Três Marias - MG

Associação Olha o Chico - Piaçabuçu/AL

CAATINGA - Centro de Assessoria e Apoio aos Trabalhadores e Instituições Não-

Governamentais Alternativas - Outicuri/PE

Canoa de Tolda - Sociedade Sócio-ambiental do Baixo São Francisco - Sergipe

Centro de Ecologia Integral de Pirapora (CEIP) - Pirapora - MG

Consórcio de Organização de Agricultura Familiar do Baixo São Francisco - AL

Cooperativa de Crédito - São Roque de Minas - MG

Espeleogrupo de Pains (EPAQ) - Pains - MG

Fundação Casa do Penedo - Penedo/AL

Fundação Delmiro Gouveia - Delmiro Gouveia/AL

Fundação Movimento OndAzul - Salvador/BA

Fundação SOS São Francisco

Grupo Bambuí (Espeleologia) - Belo Horizonte - MG

Instituto Ambientalista - Vargem Bonita-MG

Instituto de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Xingó - Canindé/SE

Instituto Estrada Real - Belo Horizonte - MG

Instituto Palmas - Piranhas/AL

Museu Ambiental Casa do Velho Chico - Traipu/AL

Museu do Passo Imperial e Memorial Dr. Raimundo Marinho (FEBSFRM) - Penedo/AL

Ponto Terra - Belo Horizonte - MG

Projeto Manuelzão - Belo Horizonte - MG

Rede de Cooperação Interinstitucional de Pesquisas - Três Marias - MG

Sociedade SEMEAR - Aracaju/SE
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Empresas privadas

Agência de Viagem FRANCISTUR - Paulo Afonso/BA

AGTURVASF

Encantos do Velho Chico - Piaçabuçu/AL

Esquina Imperial - Penedo/AL

Executive Hotel - Paulo Afonso/BA

Farol da Foz Ecoturismo - Piaçabuçu/AL

Gato do Mato - Maceió/AL

Grupo Educativo Encanto

Hotel São Francisco - Penedo/AL

Jornal Diário da Região - Petrolina/PE

Jornal Expressão - Paulo Afonso/BA

Jornal Folha Sertaneja - Paulo Afonso/BA

Jornal Tribuna Penedense - Penedo/AL

Mercator Assessoria e Representações de Turismo - Piaçabuçu/AL

Opara Turismo - Penedo/AL

Penedo Agro-Indústria S/A - Paisa - Penedo/AL

Penedo Ecoturismo Eventos - Penedo/AL

PERS Monteiro Ltda - Petrolina/PE

Instituições de Ensino

Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET)

Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH)

Centro Universitário de Formiga (UNIFOR)

Escola Técnica Federal de Sergipe (CEFET/SE)

Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe (FANESE)

Faculdade de Sergipe  (FASE)

Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira (FUNCESI)

Universidade Federal de Alagoas (UFAL)

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Universidade Federal de Sergipe  (UFSE)

Universidade Presidente Antonio Carlos (UNIPA)

Universidade Tiradentes (UNIT)

CEFET - Centro Federal de Educação Tecnológica de Petrolina

Colégio Dom Bosco - Petrolina/PE

FACAPE

Faculdade Integrada do Recife

Faculdade Sete de Setembro (FASETE)

Universidade do Vale do São Francisco  (UNIVASF)

Universidade do Estado da Bahia (UNEB/BA)

Universidade do Paraná (UNOPAR)
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