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Objetivo: O presente trabalho objetivou a realização de um estudo do atual cenário do
turismo rural praticado na região da Serra dos Cocais, Vale do Aço-MG, com intuito
de averiguar suas conseqüências, potencialidades e contribuir com a sua gestão.
Metodologia: Os recursos e procedimentos metodológicos utilizados nesta pesquisa
foram o levantamento e análise de dados documentais e bibliográficos, pesquisas em
instituições públicas e privadas e visitas a campo que, em conjunto, permitiram realizar
a avaliação do grau de antropização, o uso da terra e entender as práticas e os efeitos
do turismo rural local. Resultados: A área de estudo está localizada na região leste de
Minas Gerais, no trecho médio da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Comporta
significativa porção de Mata Atlântica e está situada entre os municípios do Vale do
Aço-MG. A cidade de Coronel Fabriciano é considerada sua principal via de acesso
por conter as melhores estradas. O município de Ipatinga é o mais influente e, na
região, criou a Área de Proteção Ambiental - APA Ipanema, pela Lei Nº 1.535 de
1997, com área de 74 km² que abrange a Bacia Hidrográfica do Ribeirão Ipanema,
55% do território municipal e a maior parte de seu meio rural. A zona rural de Ipatinga
possui bens tombados pelo patrimônio, produção agrícola variada, gastronomia típica,
festas folclóricas e variado número de atributos naturais como serras, cachoeiras, flora
e fauna diversificada e muitas nascentes d’água. O fenômeno da urbanidade tem sido
percebido no rural de Ipatinga-MG, que vem sendo transformado por meio de
edificações planejadas dentro de conceitos arquitetônicos modernos em detrimento do
padrão paisagístico da região. Uma parte considerável destas construções está
associada ao surgimento de sítios e pousadas que oferecem serviços, majoritariamente,
ligadas ao lazer, recepções, festas e ao turismo. Conclusão: Concluiu-se que o turismo
é relacionado aos componentes ambientais e é praticado a partir de seus atributos de
forma intensiva, aleatória e sem fiscalização adequada. Assim, é necessária uma
política pública que ordene a prática do turismo rural promovendo a geração de renda e
a conservação dos bens naturais.
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