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Introdução: A Região Metropolitana do Vale do Aço (RMVA) é composta pelas
cidades de Santana do Paraíso, Coronel Fabriciano, Ipatinga e Timóteo e abrange um
colar metropolitano de 24 municípios. Em nove destes passava a Estrada do Degredo,
utilizada no século XIX para o deslocamento de prisioneiros (os degredados) de Ouro
Preto até o presídio de Cuité (atual Conselheiro Pena) durante o período do ouro em
Minas Gerais. Desse caminho surgiram povoamentos, que deram origem a algumas
das cidades, conferindo assim uma relevância histórica interligada a manifestações
culturais, atrativos naturais e bens religiosos que possibilitam a formação de um
circuito turístico. Objetivo: Verificar o potencial turístico ambiental, histórico e
cultural das antigas centralidades do colar da Região Metropolitana do Vale do Aço,
conectando as cidades envolvidas pela Estrada do Degredo através de suas
especificidades, mas que possuem características comuns no que se refere a sua origem
histórica e ao contexto socioeconômico. Metodologia: Em primeiro momento houve a
formação de uma equipe de pesquisa que executou estudos teóricos e discussões de
formas de atuação, a fim de facilitar o foco das pesquisas e análises sobre as cidades
envolvidas. Assim, a atuação prosseguiu-se mediante revisão bibliográfica, coleta de
dados em campo e construção de uma ferramenta de gestão e fomento do turismo.
Devido à facilidade de acesso e utilização, foram utilizadas aplicações gratuitas do
Google, plataforma conhecida que oferece muitos recursos integrados que permitem o
cruzamento de dados, além de fácil compilação e disponibilização das informações.
Resultados: As antigas centralidades da região, que compõem o colar metropolitano do
Vale do Aço, podem auxiliar o desenvolvimento sociocultural local através de sua
história, que remonta a descoberta do ouro em Minas Gerais, e por meio da construção
de suas paisagens culturais. Esse processo culmina na promoção do senso comum de
territorialidade e, por intermédio da potencialização do turismo, no desenvolvimento
econômico da RMVA. Além da importância histórica contida na existência da Estrada
do Degredo, a maior parte de sua extensão é aproveitada por estradas atuais entre os
povoamentos, o que contribui com a interligação dessas paisagens. Assim, a
diversidade de perspectivas históricas integradas por um contexto em comum propicia
a formação de um circuito, envolvendo marcas, elementos e memórias que constituem
uma identidade cultural própria do conjunto de municípios. O ensejo de iniciativas de
potencializar esse elo surge com a intenção de garantir sua preservação e ao mesmo
tempo o fomento à visitação nas cidades envolvidas, estimulando o giro de capital.
Salienta-se que o relativo isolamento dessas cidades em relação ao núcleo
metropolitano, onde estão localizadas cidades-sede de grandes indústrias siderúrgicas,
propiciou a preservação desses testemunhos autênticos de passado comum. Conclusão:
Conclui-se que a proteção dos bens culturais do colar metropolitano do Vale do Aço
contribui com o valor de sua identidade, aliado a sua exposição por meio do turismo.
Sob essa ótica o turismo pode ser desenvolvido a título de retorno econômico e como
forma de reconhecimento da história regional.
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