
Parques Naturais de Minas Gerais



“Seu orbe é uma pequena síntese, 
uma encruzilhada; pois Minas Gerais é muitas. 
São, pelo menos, várias Minas”.

Guimarães Rosa

Quantas Minas você conhece?



 Quarto estado com a 
maior área territorial

 853 municípios

 Cerca de 1 hora de voo 
de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Vitória, Brasília e 
Salvador

Minas Gerais



Fonte: SETUR-MG

Perfil do visitante – 2017 - %
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Qual a primeira imagem quem vem a 
cabeça quando se fala “Minas Gerais”?

29,2%
Gastronomia

12,4%
Montanhas

11,1%
Cultura

O Turismo em MG
Perfil do visitante – 2017 %



Minas Gerais

 Território da Cultura

 Território das Belezas 
Naturais

 Território dos Sabores



Território da Cultura

 60% do patrimônio histórico nacional;

 O único estado brasileiro que possui 04
patrimônios culturais da humanidade
declarados pela UNESCO;

 Eleito por 02 anos consecutivos como
“Melhor Destino Histórico” 2016/2017
Instituto Datafolha/ Folha de São Paulo;

 Eleito em 2016 como “Melhor Destino
para Férias em Família” Instituto Datafolha/
Folha de São Paulo.



Território dos Sabores

 Principal imagem de Minas Gerais para os
turistas é a gastronomia;

 Premiações relevantes: Cafés especiais,
cervejas artesanais, queijos e vinhos finos.

 Rota do Café Especial;

 Rota da Cachaça.



Território das 
Belezas Naturais

 Coberto por três biomas: Mata Atlântica,
Cerrado e Caatinga;

 Vários endemismos de flora e fauna;

 Segunda imagem de Minas Gerais para os
turistas são as montanhas;



Parques Nacional da Serra do Cipó



Parques Nacional do Caparaó



 Pico da Bandeira;

Parque Nacional do Caparaó

 Terceiro ponto mais
alto do país.

 Ponto mais alto de
Minas Gerais - 2.982
metros;



Parques Nacional da Serra da Canastra



 Nascente do Rio São Francisco;

 Referência na prática do Birdwatching;

 Beleza cênica com grandes paredões de rocha
de onde surgem belas cachoeiras;

 Paisagem atrai adeptos dos esportes de
aventura.

Parque Nacional da
Serra da Canastra



Parques Nacional Cavernas do Peruaçu



 O Conjunto natural do Vale do rio
Peruaçu:

 -Cânion (vale cárstico)
 -Cavernas
 -Sítios arqueológicos
 Poucos locais no mundo que reúnam

estes três elementos de modo tão
magnífico

 Turismo científico e Turismo de
natureza

 Portaria em Januária

Parque Nacional
Cavernas do Peruaçu



Parques Nacional do Itatiaia



Parques Estadual do Rio Doce



 Maior floresta tropical de Minas Gerais
e um dos poucos remanescentes de
Mata Atlântica do país;

 Grande número de lagoas naturais –
cerca de quarenta. A Lagoa Dom
Helvécio, a mais famosa do local, conta
com 32,5 metros de largura ;

 Possui uma rica diversidade de fauna e
flora, assim como inúmeras lagoas;

 No caso dos mamíferos, destacam-se a
onça pintada, a onça parda e muriqui,
maior primata das Américas.

Parque Estadual do
Rio Doce



Parques Estadual do Ibitipoca



 A unidade de conservação é um paraíso
para os amantes da natureza e adeptos de
longas caminhadas;

 Paisagens belíssimas, como a Janela do
Céu, uma corredeira que segue por um
cânion e acaba em uma cachoeira de 20
metros em um paredão;

 Povoado em torno do parque com diversas
opções de restaurantes, hospedagem e
programações de lazer.

Parque Estadual do
Ibitipoca



Parques Estadual do Rio Preto



 Mais de 12 mil hectares e abriga diversas
nascentes importantes, como a do Rio Preto,
que dá nome ao parque;

 Reconhecido também pela preservação da
fauna e flora típicas do cerrado brasileiro;

 Belas trilhas conduzem o visitante a piscinas
naturais para banho, cachoeiras e
vários mirantes.

Parque Estadual do
Rio Preto



Parques Estadual Mata do Limoeiro



 O Parque abriga vários Picos com altitude superior a 1,8 mil metros.
 Trilha do Sentidos
 Caminhada com os olhos vendados onde o visitante tem uma experiência que exercita os cinco sentidos.

Excelente instrumento de trabalho da educação ambiental na sede do Parque.
 Proximidade com o centro de Ipoema, Museu do Tropeiro e Morro Redondo

Parque Estadual Mata do Limoeiro



Parques Estadual do Itacolomi



 O Pico do Itacolomi, ponto mais alto do Parque, com 1.772m de altitude, foi referência
importante para os bandeirantes e aventureiros que buscavam ouro e pedras preciosas entre os
séculos XVII e XVIII. Gruta de Maquiné.

 Proximidade com centro histórico de Ouro Preto.

Parque Estadual do
Itacolomi



Grutas



 Minas Gerais possui mais de 2.000 grutas
catalogadas;

 O mais importante conjunto de achado
científicos paleontológicos da América;

 Grutas estruturadas para o espeleoturismo;

 Composta por:

 Parque Estadual do Sumidouro (Gruta da 
Lapinha)

 Monumento Natural Gruta Rei do Mato 

 Monumento Natural Peter Lund (Gruta de 
Maquiné)

Rota das Grutas
Peter Lund



Parque Estadual do Sumidouro Gruta da Lapinha)



Monumento Natural Gruta Rei do Mato



Monumento Natural Peter Lund (Gruta de Maquiné



Venha viver sua história!

Venha viver a sua história!



• Cicloturismo é uma modalidade de viagem

turística usando a bicicleta não só como uma

companheira de viagem, geralmente em

estradas secundárias e caminhos do interior.

• O cicloturista busca aventura, belezas naturais

e simplicidade, mas aprecia o conforto e bons

serviços. O cicloturista vive intensamente o

trajeto, relaciona-se com as pessoas do

caminho e dá tanta ou maior importância ao

percurso quanto ao destino

Cicloturismo em Minas 

Gerais



• O Circuito Serras de Ibitipoca, apresenta o 1º roteiro

de cicloturismo da zona da mata de Minas Gerais,

percorrendo serras, campos e florestas pedalando em

uma aventura pelos mais remotos e belos caminhos

do interior.

• O trajeto prioriza as estradinhas de terra que cortam

os pequenos vilarejos entre as montanhas,

atravessam os mares de morros e alcançam famosos

atrativos turísticos da Zona da Mata, e sul de Minas

Gerais.

• O nome “Volta das Transições” se refere à região

onde o roteiro está inserido, que inclui em seu

mosaico importantes transições de vegetação, relevo,

história e cultura, facilmente identificadas nos

diferentes trajetos.

Volta das Transições



• A "Volta das Transições" é dividida em 7 etapas, sendo cada uma delas com início ou

término em pontos que oferecem apoio logístico como hospedagem, alimentação e

alguns pontos de assistência técnica.

Volta das Transições



Volta das Transições

www.sauaturismo.com
sauaturismo@yaho.com.br
(32) 98404-3905
(32) 9 8443-9351

Cicloturismo na Volta das Transições

A equipe da Sauá orgulha-se em ter idealizado e

participado ativamente na implementação do roteiro, e

em parceria com o Circuito Serras de Ibitipoca, poder

compartilhar com os amantes do pedal os nossos

melhores caminhos.

Serviços inclusos:

- Apoio logístico com carro e motorista, guia local de bike,

hospedagens, refeições e seguro de vida.



• O Caminho da Luz foi criado, em 2001, pelo jornalista

Albino Neves, que após percorrer a pé os principais

caminhos religiosos do mundo, inspirou-se para

implantar uma rota no Brasil.

• O trajeto segue por 180km até Alto Caparaó, onde três

ou quatro dias depois, recebe-se um certificado de

conclusão.

• O Caminho da Luz possui uma estrutura turística já

preparada para receber o público de cicloturismo por

contar com uma rota segura e selecionada para evitar

trânsito, passando pelas estradas que oferecem as

melhores paisagens e atrativos como casarões

históricos, rios e cachoeiras.

Cicloturismo no Caminho da Luz



• O Bike Luz é um evento organizado todos os anos desde 2009 pelo Clube de Cicloturismo

em parceria com a Abraluz (Associação dos Amigos do Caminho da Luz) a agência Rastro

de Luz. Ocorre sempre na primeira semana de julho e reúne cerca de 60 ciclistas de

diversas regiões do país.

• Não é necessário ter muita experiência em cicloturismo, uma vez que é um roteiro

sinalizado, mas é aconselhável que não seja a primeira viagem de bicicleta, devido ao grau

de dificuldade física e técnica.

Cicloturismo no Caminho da Luz



Cicloturismo no Caminho da Luz

contato@rastrodeluz.com.br
www.rastrodeluz.com.br
(32) 3741-2679 

Cicloturismo no Caminho da Luz

1º dia – Tombos –

2° dia – Tombos – Catuné 24,7 quilômetros.

3° dia – Catuné – Pedra Dourada 19,25 quilômetros.

Pedra Dourada – Faria Lemos 25,2 quilômetros.

Total do dia – 44,45 quilômetros.

4° dia – Faria Lemos – Carangola 22,85 quilômetros.

Carangola – Caiana 25,5 quilômetros.

Total do dia – 48,35 quilômetros.

5° dia – Caiana - Espera Feliz – Galileia (Caparaó) 27,3

quilômetros. Galiléia – Boa Vista – Alto Caparaó 13,2

quilômetros. Total do dia – 40,5 quilômetros.

6° dia – Alto Caparaó – Pico da Bandeira 15,0

quilômetros.

7º dia – Retorno.



A Estrada Real é a maior rota turística
do país. São mais de 1.630
quilômetros de extensão, passando
por Minas Gerais, Rio de Janeiro e São
Paulo;

 Em Minas Gerais o caminho perpassa
169 municípios;

 A rota resgata as tradições do
percurso valorizando a identidade e as
belezas da região;

Passaporte Estrada Real.

Estrada Real
Maior Rota Turística do Brasil





Cicloturismo na Estrada Real

operacao@trilhasdeminas.com.br
www.trilhasdeminas.com.br
(31) 3227-1592 

Bike na Estrada Real

Primeiro dia: Belo Horizonte – São João.

Segundo dia: Capela do Saco – Carrancas.

Terceiro dia: Carrancas – Cidade de São Vicente de

Minas.

Quarto dia: São Vicente de Minas – Serranos – Aiuruoca.

Quinto dia: Aiuruoca.

Sexto dia: Aiuruoca – Alagoa.

Sétimo dia: Alagoa – Itamonte.

Oitavo dia: Itamonte – Belo Horizonte.



• O Projeto Trilha Verde da Maria Fumaça visa

transformar 92 Km do trecho Monjolos a Diamantina

em uma via eco turística.

• O trajeto faz a ligação entre a Serra do Espinhaço a

leste e o Sertão Mineiro a oeste, interligando as

cidades de Diamantina, Gouveia e Monjolos.

• A via é destinada a caminhantes, ciclistas e

cavaleiros, tendo como objetivo principal criar um rede

de preservação da memória do Ramal Ferroviário e ao

mesmo tempo, através do esponte, da cultura e do

turismo responsável, fomentar novas possibilidades de

desenvolvimento social, econômico e ambiental para

as comunidades situadas no seu entorno.

Cicloturismo na Trilha Verde da 

Maria Fumaça



Cicloturismo naTrilha Verde da Maria Fumaça

• O trecho passa por matas e campos de altitude, rios e cachoeiras cristalinos, penhascos

vertiginosos e serras monumentais, apoiando a conversão de antigas rotas em trilhas que

promovem a conectividade entre áreas verdes e entre essas e ciclistas, cavaleiros e

caminhantes.



• O Parque Nacional da Serra da Canastra está

localizado em Minas Gerais e foi criado em 1972. Três

municípios tem parte de sua área como parte do

parque, Delfinópolis, Sacramento e São Roque de

Minas.

• A Serra da Canastra vem se tornando um destino

clássico para os praticantes de mountain-bike e

cicloturismo.

• As estradinhas levam às nascentes do rio São

Francisco, cachoeira Casca D’Anta e mirantes para

visuais fantásticos.

• Outros pontos positivos para a região são a estação

de chuvas definidas, o clima relativamente ameno e

moradores extremamente hospitaleiros. Existe ainda a

agradável possibilidade de se deparar com animais do

cerrado, como emas, tamanduás e lobos-guará.

Cicloturismo na Serra da Canastra



Cicloturismo na Serra da Canastra

(37) 3433-1641
reservas@canastraadventure.com.br

Circuito Canastra de Cicloturismo

PRIMEIRO DIA DE PEDAL Percurso de 40km passando

por piscinas e praias do Rio São Francisco com destino a

Cachoeira Casca D´anta parte baixa onde hospedaremos

em pousada rural com jantar incluído. (38,7k)

SEGUNDO DIA DE PEDAL Caminhada de 3 km para a

parte alta do parque onde as bicicletas estarão nos

esperando e de lá, após banho nas piscinas naturais

seguiremos para a São João Batista da Canastra

passando pela cachoeira do Fundão (Rio Santo Antônio)

(49,8k)

TERCEIRO DIA DE PEDAL Pedal sentido São Roque de

Minas passando pelas Cachoeira rasga Canga, alto do

Rolinhos ou Fundão , nascente do Rio São Francisco e

cachoeiras do Capão Forro (opcional) 67,3k)

PERCURSO: 155,8 km

DIFICULDADE: Média a alta.





PATROCÍNIO REALIZAÇÃO LOCAL

Esta apresentação fez parte de um conjunto de palestras do 

II Encontro para o Desenvolvimento do Cicloturismo, 

realizado nos dias 12 e 13 de novembro de 2018 na cidade do Rio de Janeiro.

Veja mais em:

bit.ly/iiedesc

ou envie um e-mail para:

planett@pet.coppe.ufrj.br

http://bit.ly/iiedesc
mailto:planett@pet.coppe.ufrj.br
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