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O QUE É O CIRCUITO TURÍSTICO

Política adotada pelo Governo do Estado de

Minas Gerais seguindo a metodologia do

Programa de Regionalização criado pelo

Ministério de Turismo.

É uma Instância de Governança, cuja qual consiste

em um território geográfico com características

semelhantes, seja natural, histórica e cultural.
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O QUE UMA ASSOCIAÇÃO  DE CIRCUITO PROMOVE?

●Desenvolvimento local através do apoio à organização e 

gestão da Politica Publica  Municipal e Regional do Turísmo;

● Fortalecimento da cadeia produtiva do turismo;

● Facilita a geração de emprego e renda pelo turismo;

● Fomento à melhoria de infra-estrutura;

● Capacitação e qualificação de mão-de-obra;

● Divulgação e promoção do turismo;

●Apoio à preservação do patrimônio natural, cultural e 

histórico;

● Apoio à captação dos recursos do ICMS Turístico; 

●Entre outras ações.





Vindo de encontro com o programa de Roteirização do
Circuito e com a necessidade de ações a nível regional, o
roteiro Volta das Transições vem ser o maior e mais
INCLUSIVO produto turístico do Circuito Serras de Ibitipoca.
O Roteiro foi idealizado pelo empresário Gabriel Fortes,
grande conhecedor da região, que apresentou ao Circuito o
projeto e o mesmo acreditou e abraçou a causa.

O projeto



O roteiro Volta das Transições foi especialmente idealizado
para a prática de cicloturismo, porém, oferece condições
para a prática de outras atividades como caminhadas,
cavalgadas, jeep tour ou motociclismo percorrendo todos os
municípios do Circuito Serras de Ibitipoca.



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.

Entenda as transições



Fases do projeto

• Disponibilidade financeira da Associação para execução
de um projeto;

• Surgimento da proposta “Roteiro de Bike pelos dez
municípios do Circuito”Apresentado por Gabriel Fortes
Nov 2013- Gestão Felipe Teixeira



• Apresentação da proposta e justificativas “
apresentação das potencialidades da atividade
mountain bike” nov 2013



• Definição da rota, caminhos e etapas;(Gabriel Fortes)



• Realização de diversas reuniões para tratar do assunto
dar andamento ao projeto;



• Realização do primeiro teste e mapeamento do roteiro;
dez 2013\jan 2014.



• Elaboração do projeto, descrições, correção das
informações de campo e metodologia de trabalho



• Apresentação do projeto a empresas e busca por
patrocínios.



• Surgimento das propostas e idéias para implantação do
roteiro com recursos próprios.



• Definição da identidade visual do projeto e layout das
placas; Setembro 2015

• Confecção das placas informativas e indicativas;



• Aquisição dos totens e montagem das placas





• Implantação dos totens de sinalização 10 Março 2016.





Mapeamento do Roteiro no aplicativo
Wikilok e levantamento fotográfico



• Construção dos textos, site e material gráfico



• Como funciona?

• É um roteiro auto-guiado com serviços de apoio e logística
opcional;

• Dividido em sete etapas passando por todos as sedes dos
10 municípios do circuito;

• Total de 408 km dando em média 58 km por etapa.



• ETAPA 01



• ETAPA 02



• ETAPA 03



• ETAPA 04



• ETAPA 05



• ETAPA 06



• ETAPA 07



www.voltadastransicoes.com

COMO REALIZAR

























• COMO REALIZAR



• O CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DA VOLTA





Apresentação do projeto aos convidados





Lançamento das etapas 

Etapa 1







Lançamento do Volta das Transições realizado com sucesso com 
56 participantes.



Depois do lançamento em Dezembro de 2016 de 

Janeiro de 2017 até Abril de 2018 temos os 

seguintes dados:

137 Inscrições

68 Certificados emitidos



Ciclistas de vários lugares do Brasil já percorreram a Volta das Transições

- Rio de Janeiro – RJ                                              - São José dos Campos - SP
- São Paulo – SP                                                     - Lavras - MG
- Belém – PA                                                           - Caraguatatuba - SP
- Belo Horizonte – MG                                          - Divinópolis - MG
- Campinas – SP                                                     - Campos dos Goytacazes - RJ
- Ribeirão Preto – SP                                             - Barbacena - MG                                           
- Maringá – PR                                                       - Itaperuna - RJ
- Juiz de Fora – MG
- Poços de Caldas – MG                                        - Entre outras...
- Vila Velha – ES
- Volta Redonda – RJ
- Contagem – MG
- Valinhos – SP
- Varginha – MG
- Suzano – SP
- São Carlos – SP



Mídia expontânea

- Publicação em diversos jornais regionais e nacionais.
- Revistas de Moutain Bike
- Diversos sites de Cicloturismo, Esportes, Estado de Minas Gerais, Ministério do Turismo 

entre outros.
- Diversas entrevistas em Rádios e mídias regionais
- Abrangência Internacional.



Algumas imagens de ciclistas percorrendo a Volta das Transições



























www.circuitoserrasdeibitipoca.com.br

www.voltadastransicoes.com

Gabriel Fortes\ www.sauaturismo.com

sauaturismo@yahoo.com.br

32 9 8404 3905

Obrigado a todos..Pedalem essa idéia!!!

Presidente: Henrique G.Delgado
Vice:Gabriel Fortes

Gestor: Marcio Lucinda Lima

http://www.circuitoserrasdeibitipoca.com.br/
http://www.voltadastransicoes.com/
mailto:sauaturismo@yahoo.com.br


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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