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RESUMO

O presente trabalho busca identificar o lugar, a paisagem e a trajetória das atividades turísticas no espaço
rural mineiro, da Micro-região de Viçosa-MG. Suas diferentes modalidades, seu processo de construção e
desenvolvimento, além do inter-relacionamento entre lugar, paisagem e turismo na microrregião. Como
objetivo, procurou-se realizar a analise por meio de reconhecimento do processo de construção do espaço
rural e do estudo sobre os anseios das populações concentradas nos grandes centros urbanos, que voltam
ao campo para experimentar uma sensação de acolhimento, as respostas almejadas. A abordagem do
problema de pesquisa tem um caráter exploratório, de natureza qualitativa. A análise dos resultados
confirmou que as atividades turísticas estão inseridas na realidade do espaço rural da microrregião de
Viçosa, tendo a paisagem como objeto principal de atração para as diferentes realidades turísticas no
campo tais como hotel-fazenda, fazenda-hotel, turismo de campo, entre outras. Existem atividades turísticas
no espaço rural que não interagem com as tradições rurais ou mesmo com as produções agropecuárias
cotidianas, mas que, na área analisada, há a peculiaridade da coexistência entre o turismo, o lugar e a
paisagem. De maneira em geral, as atividades turísticas encontram na fazenda típica mineira um ambiente
acolhedor para seu desenvolvimento.

INTRODUÇÃO

O ser humano vem demonstrando ao longo dos séculos uma enorme necessidade
de sempre ir além do que sua vista alcança, apresentando com isso, uma capacidade de
se deslocar no espaço em busca de novos lugares, aventuras, ações, conquistas e
emoções.

Atualmente, essa tendência de deslocamento se solidificou nas sociedades
contemporâneas, assumindo uma nova roupagem, sendo hoje denominada de turismo;
um fenômeno que vem transformando diferentes espaços, possibilitando serviços
altamente rentáveis para a economia contemporânea à medida que a própria sociedade
se urbaniza.

O desenvolvimento urbano paradoxalmente resultou na crise social e estrutural
das cidades, provocada principalmente com o inchaço das metrópoles como São Paulo,

Departamento de Geociências
Laboratório de Pesquisas Urbanas e Regionais

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente
HOMENAGEANDO LÍVIA DE OLIVEIRA |Londrina 2005|



-2-

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente 
|Londrina 2005|

Rio de Janeiro, Belo Horizonte e outras, causando a intensa deteriorização do seu
entorno, que se espelha na ocupação desordenada do espaço, na destruição ambiental,
na pressão constante sobre os serviços urbanos básicos e, sobretudo, na violência
endêmica e incontrolável que fez com que seus moradores procurassem sair do caos
urbano em busca do resgate de uma vida menos estressante e em maior contato com a
natureza ou uma atividade prazerosa que os revitalizasse novamente.

Ao longo de sua existência, o homem tenta traduzir aspectos de seu ambiente –
enquanto lugar -  de maneira a satisfazer suas necessidades, atribuindo valores às coisas
que produzem conseqüências consideradas por ele e pela sociedade como desejáveis.
Assim, um elemento natural torna-se um valor econômico – um recurso – quando o
homem encontra uma forma de empregá-lo em seu próprio benefício.

Ao valorizar o meio natural, o turismo o torna um elemento de valor econômico,
que passa a servir às necessidades humanas. Desse modo, os recursos naturais são
incorporados de vez ao mercado de consumo, tornando-se um fenômeno da sociedade
humana, experimentando na atualidade  uma crescente demanda.

No percurso dessa valorização, o turismo assume variadas formas ou facetas tais
como, por exemplo, o turismo rural, que apenas recentemente assumiu características de
atividade produtiva, devido principalmente à importância que o elemento natural adquiriu
nas últimas décadas e também devido às transformações conquistadas pelo mundo rural.

Para SOUZA (2003) essa transformação da natureza em mercadoria pelo turismo,
na perspectiva de um lucro maior, tem sido feita com voracidade, comprometendo a
própria mercadoria principal, a natureza, e futuramente, a inviabilização da própria
atividade turística.

Quando se fala em turismo rural, pensamos na maioria das vezes, em um turismo
de espaços naturais, um retorno à vida bucólica. De acordo com WEISSBACH (2001) “a
urbanização massiva, associada ao estímulo dos meios de comunicação conduziram para
uma fuga dos ambientes urbanizados”. Dessa maneira, ao enveredar-se no turismo rural,
o turista busca serviços para recreação ou lazer em espaço aberto, junto à natureza.

Mas, defini-lo ainda não é uma tarefa fácil, existe uma imprecisão quanto a
definição, pois a partir dos anos 80, a disseminação do aproveitamento da natureza para
fins turísticos de muitas paisagens brasileiras, possibilitou uma infinidade terminológica
ligada ao turismo relacionado à natureza, tais como: turismo verde, turismo de eventos,
agroturismo, turismo de aventura, turismo ambiental, turismo de ação, ecoturismo,
turismo de saúde, entre outros.

ALMEIDA; BLÓS (2000); SILVA; VILARINHO; DALE (2000) e RODRIGUES (2000)
preferem empregar a expressão turismo em espaço rural para a totalidade dos
movimentos turísticos em espaço rural (TER). Esses autores distinguem o turismo em
espaço rural conforme o conjunto da população que usufrua os rendimentos da
atividade, ou seja, os empreendedores não precisam ser necessariamente  pessoas que
vivam exclusivamente do e no campo.
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Conceitualmente, adotamos a definição de ROQUE (2001) que entende o TER
como qualquer tipo de atividade turística inserida geograficamente nos espaços rurais,
sem necessariamente envolver-se com a dinâmica da propriedade rural e de seu
cotidiano produtivo, podendo apresentar, em alguns casos, formatos tipicamente
urbanos.

Assim, o turismo e suas variações, representam um fenômeno econômico, político,
social e cultural de grande expressão no mundo atual, visto por alguns como uma
alternativa adicional de geração de ocupações e de rendas não-agrícolas em áreas rurais
decadentes ou estagnadas, tendo por característica marcante o fato de ser um turismo
local, de território restrito.

O turismo é, incontestavelmente, um fenômeno econômico, político, social e
cultural dos mais expressivos das sociedades ditas pós-industriais e representa hoje, uma
das mais importantes formas de reprodução de capital e de captação de divisas.

Divulgado pela mídia, o turismo vem despertando o interesse dos proprietários
rurais em atrair um público urbano cada vez mais cativo para o espaço rural,
aumentando assim, as oportunidades de desenvolvimento de suas propriedades.

Aliado a esse fator, o caos urbano vem a cada ano levando um número expressivo
de cidadãos a buscar no campo - entenda-se aí às propriedades rurais - um refúgio de
lazer, de combate ao estresse, de descanso e também uma maior aproximação com a
natureza; o que tem levado para o campo um conjunto de atividades não-agrícolas,
como  por exemplo, as prestações de serviços, que respondem cada vez mais pela
dinâmica do meio rural local.

Tem-se observado que algumas propriedades da Microrregião da Zona da Mata
de Viçosa – MG vêm enveredando para o turismo, utilizando a própria área territorial
sem nenhum planejamento ou sem uma análise mais aprofundada  sobre o verdadeiro
potencial turístico local, apenas confiando nos recursos paisagísticos relacionados ao
patrimônio natural e cultural que possuem e também confiando no  potencial
populacional existente em Viçosa, que é uma cidade universitária com pouco mais de 70
mil habitantes, sede da Universidade Federal de Viçosa  e que congrega a população de
maior poder aquisitivo da região.

Nosso objetivo é neste trabalho foi o de analisar o turismo no espaço rural como
fator de desenvolvimento rural das pequenas propriedades que já realizam algum tipo de
oferta turística, em quatro municípios da Microrregião da Zona da Mata de Viçosa.

ASPECTOS GERAIS DA ZONA DA MATA MINEIRA.

Palco de muitos acontecimentos históricos que marcaram época na formação do
Brasil,  Minas Gerais destacou-se por suas origens históricas e suas características
naturais, facilitando ao estado, receber incursões pelo seu território em busca de ouro e
pedras preciosas desde o século XVI, efetivando lentamente sua vocação para  as mais
diferentes tipologias do turismo.
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Como observa ROQUE  (2001): “Minas Gerais é um dos estados brasileiros que
detém o maior número de empreendimentos voltados para atividades turísticas no espaço
rural. Oferecendo um produto voltado para a tradição agropecuária, enriquecido pela
arquitetura de suas antigas fazendas, igrejas e monumentos, serras, cachoeiras e  muitos
outros atrativos que disponibilizam um grande número de opções”. (p.36).

Para  SILVA (2003),  as origens e precedentes históricos do turismo em Minas
Gerais deveram-se em torno das características do estado, destacando-se de outras
unidades da federação por ser o possuidor do conjunto de terras elevadas mais extenso
do país, rico em recursos naturais e paisagísticos, sendo o cenário de significativos
acontecimentos históricos como a Revolta de Vila Rica (1720) e Inconfidência Mineira
(1789) entre outros.

A região da  Zona da Mata é uma área de ocupação antiga, associada à
expansão cafeeira  e uma das mais tradicionais regiões de Minas Gerais.  Segundo  CURI
(1997),  seu processo de formação econômica tem por base a pecuária, a cultura do
café e a indústria em Juiz de Fora, que representa o principal pólo industrial da região,
tendo como destaque os ramos de siderurgia, máquinas, implementos agrícolas, fiação e
tecelagem e agroindústrias.

A estrutura fundiária é caracterizada pela presença do minifúndio, visto que 90,9%
dos estabelecimentos rurais de menor porte (até 100 ha) ocupam 49,7% da área; já os
estabelecimentos de porte médio (de 100 a 1000 ha) representam 8,55% do número de
estabelecimentos e ocupam 46,11% da área e os de grande porte (com mais de 1000ha)
representam 0,01% do total e ocupam um percentual da área de 4,2%. A Zona da Mata
é a que apresenta uma estrutura fundiária menos concentrada entre as demais regiões do
Estado.

A agricultura regional apresenta em termos quantitativos uma importância
intermediária e desfruta de algumas características marcantes, como a ocupação agrícola
antiga, o tradicionalismo da agricultura e o predomínio da pequena produção.

Na agricultura, o destaque é para a cultura cafeeira, segunda  maior área
produtora do Estado. A  região vem sendo afetada pelas oscilações de preços  do
produto no mercado internacional e pela falta de uma política agrícola eficaz para a
região.

Para CURI (1997),  a agricultura mostra um processo de decadência em termos de
queda da produção e área plantada, especialmente dos produtos destinados ao mercado
interno, tais como: arroz, feijão e milho. O rendimento  agrícola regional, embora
crescente, sugere uma agricultura atrasada em relação a outras regiões mais dinâmicas
do Estado.

Em relação à pecuária,  a região detém 7,2% do rebanho estadual. A pecuária
leiteira, que é praticada principalmente pelos pequenos produtores rurais, não se
modernizou, o que resultou  ao longo dos últimos anos, na  perda de espaço no cenário
regional para a suinocultura e para a avicultura.
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As constantes mudanças verificadas no setor agropecuário da região da Zona da
Mata exerceram e exercem fortes impactos na população rural, gerando um processo
migratório acentuado, principalmente para os núcleos urbanos de médio e grande porte
ou mesmo outras regiões do Estado e um aumento no número de pequenos
estabelecimentos descapitalizados.

ÁREA DE ESTUDO E METODOLOGIA

Estabelecemos como área de estudo desta pesquisa, quatro municípios da
microrregião da Mata de Viçosa, segundo o IBGE (2000), microrregião número 61
(Mapa 1). Nossa escolha seguiu um critério de distribuição espacial político-
administrativo, influenciado pela conveniência da localização geográfica e por
informações coletadas informalmente na região que vem apresentando um significativo
aumento de propriedades rurais destinadas ao turismo rural.

A microrregião da Mata de Viçosa, localiza-se no Centro-norte da  Macrorregião
da Zona da Mata que é formada por um conjunto de 20 municípios (Tabela 1),
considerando Viçosa como o principal eixo econômico local, devido principalmente à
presença da Universidade Federal de Viçosa e seu potencial  acadêmico e cultural.

Mapa 1: Localização da Microrregião da Viçosa na Zona da Mata Mineira
(em destaque). Escala (aproximada): 1: 1.130.000
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Parte da Microrregião da Zona da Mata de Viçosa é denominada pela Secretaria
de Turismo de Minas Gerais – SETUR (2004), como Circuito das Serras de Minas,
compreendendo os municípios de Viçosa, São Miguel do Anta, Canaã e Araponga,
(Tabela 2) tendo como eixo de integração a rodovia MG-482.

Tabela 1: Municípios da Microrregião de Viçosa.

Alto Rio Doce Canaã Paula Cândido Rio Espera

Amparo do Serra Cipotânea Pedra do Anta São Miguel do Anta

Araponga Coimbra Piranga Senhora de Oliveira

Brás Pires Ervália Porto Firme Teixeiras

Cajurí Lamim Presidente Bernardes Viçosa

Fonte: IBGE. Microrregiões Geográficas. 1991.

Os municípios analisados são identificados por uma topografia bastante irregular:
domínio do Planalto e Serras do Atlântico Leste-Sudeste, (ROSS 1998), e tradicionalmente
caracterizados pela produção cafeeira, sua principal atividade econômica.

Tabela 2: População Residencial por Municípios.

POPULAÇÃO RESIDENCIAL POR MUNICÍPIOS - CENSO 2000

MUNICÍPIOS POPULAÇÃO

TOTAL

POPULAÇÃO

URBANA

POPULAÇÃO

RURAL

ARAPONGA 7.916 2.541 5.375

CANÃA 4.789 1.419 3.370

SÃO MIGUEL DO ANTA 6.641 3.331 3.310

VIÇOSA 64.854 59.792 5.062

TOTAL 84.200 67.083 17.117

Fonte: IBGE. Censo 2000.

A qualificação da área de estudo seguiu um critério político-administrativo
motivado também pela conveniência de localização geográfica e pela nossa convivência
no local, bem como por ser uma microrregião caracterizada pelas pequenas e médias
propriedades agrícolas, fruto da desagregação de antigas propriedades de café e que
vêm buscando novas alternativas econômicas para se adaptarem às novas necessidades
do mercado, aliadas à beleza cênica da região.
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Na escolha das propriedades levamos em consideração o levantamento realizado
anteriormente pelo autor, junto a órgãos públicos como o IBGE, a EMATER - Escritório
Regional, Secretaria Municipal  de Agricultura e Departamento de Turismo em Viçosa, e
EMATER – Escritórios Locais  e às Prefeituras Municipais  de São Miguel do Anta, Canaã e
Araponga.  As informações obtidas junto a esses órgãos serviram de base de dados para
identificar quais as propriedades  que exercem algum tipo de atividade turística nos seus
respectivos municípios.

Em todos os órgãos visitados, constatamos que não existe  registro local ou
regional sobre as propriedades envolvidas com o turismo no espaço rural. Todas as
informações foram colhidas de forma empírica, o que exigiu de nós, um detalhamento
mais aprofundado e minucioso das informações obtidas.

Identificamos quatorze propriedades, sendo quatro em Araponga, três  em Canaã,
três em São Miguel do Anta e  quatro em Viçosa. Quanto às funções  turísticas dessas
propriedades, foram apontadas áreas de camping, hotel-fazenda, pesque-pague, sítios de
lazer ou recreio. Vale ressaltar ainda que, em Araponga, encontra-se  a Pousada Fazenda
Serra do Brigadeiro, a maior da região, localizada em uma propriedade com mais de
dois mil hectares, inserida no Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, que trabalha
exclusivamente com o turismo de pesquisa, o qual se descaracteriza no nosso objeto de
estudo,  e que, portanto, foi excluída  desta pesquisa.

Caracterizando os municípios que estão diretamente envolvidos nesta pesquisa,
podemos tecer algumas considerações:

A partir de 1800, os primeiros colonizadores vindos das regiões auríferas de
Piranga, Mariana e Ouro Preto, à procura de terras férteis para a agricultura, fixaram-se
às margens do rio Turvo, abrindo as primeiras sesmarias e formando as propriedades
rurais que dariam origem a um pequeno núcleo populacional, o qual seria o berço da
atual cidade de Viçosa.

Viçosa possui hoje uma população superior a 70 mil habitantes, sendo altamente
urbanizada, com cerca de 85% da população residindo na cidade, com um índice médio
de 3,9 habitante/residência. Apertada entre as montanhas da Serra da Piedade, Serra do
Caparaó e Serra da Mantiqueira, a cidade inicialmente se estabeleceu ao longo do vale
do Ribeirão São Bartolomeu, afluente do Rio Turvo, que por sua vez, deságua no Rio
Piranga. Cresceu nas últimas duas décadas subindo às encostas, daí sua característica
montanhosa.

De modo geral, o Município de Viçosa constitui-se no centro de polarização
comercial e cultural para as demais cidades. Comercial pelo fato de estar dotada dos
melhores meios de comunicação e mercado preferencial, tanto para os produtos e
insumos agrícolas, como de bens manufaturados ou industrializados provenientes dos
grandes centros urbanos, principalmente Belo Horizonte e Juiz de Fora. E cultural, pelo
fato de Viçosa ser cidade universitária, e de contar com vários núcleos de ensino médio e
superior  como a ESUV, a FDV, a UNIVIÇOSA e a UFV, sendo esta última, a grande
responsável por pesquisa, ensino e extensão e pelo desenvolvimento do turismo de
eventos na região.



-8-

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente 
|Londrina 2005|

O principal atrativo turístico da cidade é o Campus da Universidade Federal de
Viçosa, (Foto 1) palco da “SEMANA DO FAZENDEIRO”,  criada em julho de 1929 e tida
como a primeira grande manifestação do extensionismo no Brasil, que continua a ser
ministrada anualmente, sempre com sucesso e com a presença de milhares de
agricultores mineiros e de outros estados.

Com uma área territorial de 152 Km2, e localizado a dezoito quilômetros de
Viçosa, o município de São Miguel do Anta tem na cultura do café a sua principal
atividade econômica, que ocupa tanto áreas de vertentes como os fundos de vale,
predominado principalmente por rios de pequena extensão  das sub-bacias  do Rio Turvo
e do Rio Casca, tributários  do Rio Doce, regionalmente denominado de Rio Piranga. A
proximidade de Viçosa  é um fator de desestímulo ao comércio local, a população
prefere realizar suas compras  em Viçosa, por esta oferecer um maior número de serviços
e oportunidades.

Foto 1: Campus da Universidade Federal de Viçosa.

Foto da  UFV.

Observa-se na cidade de São Miguel um fenômeno das grandes cidades, que é o
papel  de cidade-dormitório,  realizado principalmente pela população mais jovem que
estuda e trabalha em Viçosa.

O município de São Miguel do Anta não possui turismo rural, destacam-se apenas
três pesque-pagues localizados na zona rural e distantes da sede, todos destinados ao
lazer de final de semana da população local.
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Surgida em 1892, tendo seu nome sido encolhido por missionários católicos que
ajudaram em  sua fundação, a cidade de Canaã, “terra onde corre o leite e o mel”,  é a
menor das cidades que estudamos.

Apresentando uma população rural maior do que a urbana, com uma economia
baseada no cultivo cafeeiro, e recentemente nas granjas, a principal atração turística do
município é a imensa queda d’água denominada de Cachoeira Grande, situada no Rio
Papagaio, localizada a mais de 13 km da sede municipal, numa estrada de difícil acesso
e onde se localizam as duas maiores áreas de camping e lazer do município.

A área de camping mais procurada é a própria cachoeira. Nesse  local, o
proprietário construiu alguns chalés e um restaurante que serve também de apoio ao
camping. O camping é bem freqüentado nos finais de semana e feriados prolongados.

Já o camping da Prainha, também de propriedade particular, localiza-se a alguns
quilômetros rio abaixo e constitui-se de uma pequena queda d’água e uma praia fluvial.
Também funciona exclusivamente nos finais de semana. Destaca-se também no
município, um pesque-pague, na rodovia que dá acesso à cidade de Araponga.

A cidade de Araponga surgiu da descoberta de ouro na Serra do Araponga, no
final do século XIX, mas sua emancipação política só ocorreu na década de sessenta do
último século. Distante a quarenta e cinco quilômetros de Viçosa e com um rico
patrimônio ambiental,  a cidade vem se tornando o principal pólo de turismo no espaço
rural, abrigando inúmeras cachoeiras, picos, grutas, locais de acampamento e pousadas
- quase todos localizados em áreas do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro (PESB) -
mas a principal atividade econômica ainda é o café.

Região montanhosa (Foto 2)  de altitude média registrada em 1.000 m,
culminando com o Pico do Soares a 1.985 m, seguida pelo Pico do Boné a 1.850 m de
altura. O clima tem temperatura média de 18ºC, caracterizando uma vegetação de
Floresta Estacional (Mata Atlântica de Encosta), com presença de campos de altitude e
conservando espécies nativas como o ipê preto o jequitibá branco. Entre as espécies de
fauna observa-se a ocorrência do mono-carvoeiro também conhecido como muriqui
(maior primata das Américas), além do tamanduá-mirim e da onça-pintada.

Criado em 1996, o Parque do Brigadeiro atrai pesquisadores de todo o país,
interessados nos roteiros e trabalhos científicos que envolvem a biodiversidade do local,
nas áreas de Botânica, Zoologia, Ornitologia e Educação Ambiental. Os projetos
científicos recebem apoio dos pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa, entre
outros núcleos envolvidos com a preservação ambiental da unidade.

O parque abriga várias nascentes de águas e cavernas, além da Serra do Boné e
dos Picos do Soares (20 Km de entrada do parque, no município de Araponga) e do
Boné (na divisa entre Araponga e Fervedouro). As aproximadamente 20 quedas - d’água,
com cachoeiras naturais são um importante atrativo do local.
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Foto 2: Vista Panorâmica de Arapongas (2003).

Foto:  Flavio Macedo.

Para reconhecermos a realidade a que nos interessa, recorreremos ao
levantamento de informações de fontes primárias ou diretas, através de visita em todas as
propriedades envolvidas nesta pesquisa.

Quanto à natureza do estudo, tratamos de uma pesquisa descritiva, de caráter
exploratório, de natureza qualitativa, reunindo informações procedentes de observações
direta e entrevista semi-estruturada.

Limitamos a pesquisa ao universo das pequenas propriedades da Microrregião de
Viçosa de até 100 ha,  que já  possuem algum envolvimento com a prática turística em
suas áreas rurais, nos municípios de Viçosa, São Miguel do Anta, Canaã e Araponga,
tendo como eixo de integração a MG-482.

Para tanto, identificamos quatorze propriedades rurais (Tabela 3) que estão
diretamente envolvidas nas atividades turísticas como: Camping, Pousadas, Pesque-
Pagues e Sítios de lazer ou recreação.

O público alvo que atendeu nossas necessidades neste trabalho foi constituído por
quatorze propriedades já identificadas. Para a realização da etapa de observação,
utilizamos um bloco de notas para registro de informações de interesse da pesquisa, e
também uma máquina fotográfica com o objetivo de registro de fotos.
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Desenvolvemos a pesquisa em três etapas. A primeira etapa consistiu-se na
identificação das pequenas propriedades rurais através de informações coletadas junto
aos órgãos públicos locais e regionais como a EMATER, EPAMIG e nas Secretarias
Municipais de Turismo de cada Prefeitura que compõem nosso foco de estudo.

A segunda etapa, realizada entre julho e setembro de 2004 , constou de visitas in
loco, nas pequenas propriedades envolvidas com o turismo no espaço rural, objetivando
identificarmos  os atrativos rurais que possibilitam um fluxo turístico na região e suas
percepções do turismo no espaço rural.

E por último, realizamos a análise das variáveis obtidas durante a primeira e
segunda etapas, caracterizando assim, a fase final da dissertação de pesquisa.

Tabela 3. Localização das propriedades turísticas.

PROPRIEDADES TURÍSTICAS MUNICÍPIO

CAMPING REMANSO ARAPONGA

CAMPING VALE DA LUA ARAPONGA

POUSADA SERRA D’ÁGUA ARAPONGA

POUSADA  DAS CACHOEIRAS ARAPONGA

POUSADA DA CACHOEIRA GRANDE CANAÃ

CAMPING DA PRAINHA CANAÃ

PESQUE-PAGUE  CANAÃ CANAÃ

PESQUE-PAGUE  SÃO MIGUEL SÃO MIGUEL DO ANTA

PESQUE-PAGUE  DO WANDER SÃO MIGUEL DO ANTA

PESQUE-PAGUE  DA CAPIVARA SÃO MIGUEL DO ANTA

PESQUE-PAGUE  COMASTRI VIÇOSA

PESQUE-PAGUE  PAIOL VIÇOSA

PESQUE-PAGUE  PIUMA VIÇOSA

CHÁCARA THAÍS VIÇOSA

Elaborada por Leomar Tiradentes, maio 2004.

RESULTADOS E CONCLUSÕES

Tendo como base os estudos e observações realizados nas propriedades,
percebemos que o espaço rural da Microrregião de Viçosa, tem na produção
agropecuária sua atividade econômica principal; entretanto, o turismo vem se
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expandindo para uma nova realidade nessas propriedades, principalmente durante os
últimos anos.

O turismo  no espaço rural é uma modalidade ainda nova na região, não
existindo registros precisos para datar o início dessa atividade. As primeiras iniciativas
ocorreram no início dos anos noventa, quando alguns proprietários rurais abriram suas
fazendas ou chácaras inicialmente para visitação devido a beleza cênica do lugar e pela
imponência da paisagem natural.

O motivo dessa “abertura” está diretamente ligado às crises econômicas ou
financeiras que as propriedades rurais vêm enfrentando ano após ano, tais como: queda
na produção e nos preços dos produtos agrícolas, o elevado custo dos insumos, política
agrícola inadequada com suas realidades, êxodo de mão-de-obra para a cidade, entre
outros.

Estes fatores contribuíram para que se identificasse no turismo e através dele, uma
possibilidade de melhoria ou até mesmo “solução” para os proprietários rurais.

Um fato interessante na região é que as propriedades envolvidas com o TER não
possuem vendas de produtos derivados do leite, café ou artesanais para os turistas.

Na maioria das propriedades rurais da microrregião, o modelo adotado é voltado
para a realidade produtiva agropecuária, mas possuem peculiaridades e características
próprias, sendo geralmente administradas pela própria família. O destaque é para o
município de Araponga, onde em apenas uma das propriedades, a família participa na
gerência da mesma.

Na região, o principal incentivo de órgãos públicos vem da Universidade Federal
de Viçosa, que realiza no espaço rural local, o Turismo de Eventos, alocando  nos quatro
municípios pesquisados, propriedades rurais para visitas técnicas ou estadias, com a
finalidade ou o propósito de realizar cursos e de ministrar aulas práticas, principalmente
durante a Semana do Fazendeiro, que já ocorre há setenta e cinco anos. Destaque
também para o Instituto Estadual de Floresta (IEF) e a ONG, Centro de Tecnologias
Alternativas da Zona da Mata (CTA-ZM) em Viçosa que atua principalmente com a
educação ambiental na região do entorno do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro.

São reconhecidos nesse espaço rural vários agentes sociais no processo. Um
deles são os tradicionais proprietários rurais e seus familiares que estão mais envolvidos
com as atividades agropecuárias do que com o turismo. Outros agentes são  antigos
moradores urbanos que adquiriram propriedades rurais para iniciarem atividades
turísticas na região,  os quais já vinham de um passado envolvido com propriedades
rurais. Um terceiro grupo se caracteriza por serem proprietários rurais residentes em
centros urbanos e que  construíram pesqueiros, possibilitando atividades de turismo e
lazer em suas terras e que geralmente delegam a administração a terceiros ou  atuam em
parceria.

Normalmente a participação da comunidade é pequena ou é inexistente. Tais
relações podem ser fortalecidas quando ambos os lados envolvidos perceberem que
juntos podem sair vitoriosos, e para que isso ocorra, é importante buscar parcerias entre
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si, como a participação de associações representativas  junto aos conselhos municipais
de turismo.

Ao analisarmos os resultados, confirmamos a existência de diferentes tipologias de
atividades turísticas na microrregião. Identificamos três pousadas, três camping, sete
pesque-pagues e uma chácara de aluguel. Observamos também, um grande número de
segunda residência em todos os municípios, bem como várias propriedades históricas, de
arquitetura colonial, mas que não estão envolvidas com o turismo no espaço rural.
Também não constatamos nenhum  hotel-fazenda.

Em dois dos quatro municípios que pesquisamos, o destaque principal foi para os
pesque-pagues. Vale que ressaltemos que alguns autores não consideram essa atividade
como turística rural por apresentar formatos tipicamente urbanos, mas devido à sua
característica de ocupação de áreas rurais, como a que ocorre na região estudada,
consideramos  essa atividade como TER.

Outro fato que destacamos na microrregião foi a coexistência de atividades
cotidianas típicas do meio rural e à prática de atividades turísticas e esportivas. O
destaque dessa prática turística  ocorre principalmente em Araponga.

Concluímos que a atividade turística no espaço rural da microrregião de Viçosa
apresenta alguns aspectos  a serem considerados.

No aspecto positivo:

 identificamos uma diversificação e geração de novos empregos
principalmente numa região que possui grande carência por indústria,
comércio e serviços;

 algumas propriedades se beneficiam do turismo aumentando suas fontes
de renda;

 o turismo local pode impulsionar o desenvolvimento local;

 ocorre uma valorização dos recursos naturais locais  contribuindo para fixar
o homem no campo;

 vem se tornando uma nova opção de lazer e entretenimento para as
populações locais que são na maioria carentes de políticas públicas de
lazer;  e,

 possibilidade  de uma maior integração entre o meio urbano e o rural.

E no aspecto negativo, podemos citar:

 muitas propriedades não planejaram ou planejam o turismo, o que vem
provocando sérios  impactos ambientais;

 a maioria apresenta falta de infra-estrutura, principalmente pela falta de
recursos ou investimentos;
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 ocorre uma artificialização ou descaracterização do espaço rural,
resultando numa depreciação do patrimônio histórico-cultural da
propriedade e da paisagem local. entre outros.

Vale ressaltar ainda que, a maioria das propriedades que estão hoje envolvidas
com o turismo, continuam envolvidas com a produção agrícola local, e que parte de seus
membros familiares,  atuam como prestadores de serviços na área do lazer e do turismo.

Recomendamos para um melhor desenvolvimento do turismo para a microrregião,
a  realização de levantamentos prévios da viabilidade de novas atividades turísticas a
serem criadas, levando-se em consideração as características  naturais, os atrativos e o
potencial do empreendimento.

Recomendamos também que a comunidade local possa participar e atuar junto
aos outros seguimentos envolvidos, articulando entre si a buscar qual melhor caminho
para o desenvolvimento local.

Recomendamos ainda uma continuidade deste estudo, por acreditarmos no
potencial turístico dos outros municípios da microrregião de Viçosa e que não fizeram
parte desta pesquisa.

E por fim, recomendamos  a elaboração de um trabalho conjunto  de
levantamento de dados e informações, objetivando a identificação e zoneamento dos
diferentes espaços ambientais e produtivos nas áreas da microrregião.
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