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RESUMO 

 

O seguinte trabalho visa à elaboração do levantamento da viabilidade turística e 

da situação atual da atividade, no distrito de Taboão, município de Bom Jardim de 

Minas, MG. O distrito possui uma grande riqueza em recursos naturais, além de 

seus aspectos históricos relacionados com a cultura local, possuindo uma ótima 

localização geográfica, tendo fortes tendências ao crescimento do turismo na 

localidade, pelo turismo já existente na região. A partir de pesquisas sobre as 

principais características dos aspectos naturais, geográficos, históricos, 

econômicos e culturais da região, é elaborado um diagnóstico considerando todos 

os fatores que influenciam e que poderão a vir influenciar e acrescentar direto e 

indiretamente na atividade turística da região.   
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INTRODUÇÃO 
 

Tomando como princípio destacar a importância do turismo para o 

desenvolvimento de pequenas localidades, onde a economia se baseia em 

métodos tradicionais de produção. A introdução de modalidades do turismo 

adaptadas e cabíveis a cada localidade ou região com suas particularidades 

específicas vêm sendo uma alternativa de aumento de renda para as populações 

tradicionais destas localidades. 

 A geração de renda advinda do turismo em âmbito local se fundamenta no 

aumento do fluxo de pessoas que visitam estas regiões, sendo preciso haver 

produtos e serviços para suprirem suas necessidades, fornecendo assim, 

alternativas de geração de renda para estas comunidades nos vários campos da 

prestação de serviços, na fabricação e comercialização de produtos típicos 

regionais (produtos: agro-industriais, artesanato típico, e etc.) além de incentivar a 

agricultura familiar, que com sua produção, poderá e deverá suprir a demanda de 

hortaliças, grãos e etc, dos restaurantes, hotéis, feiras entre outros. 

 O turismo pode ser um grande instrumento de transformação econômico-

social, por isso, o planejamento estratégico sustentável deve ser 

fundamentalmente levado em consideração nos planos de desenvolvimento, 

inserção e aumento de fluxo do turismo em comunidades consideradas 

tradicionais. Os incentivos financeiros geralmente liberados para o 

desenvolvimento do turismo nas regiões, deverão ser empregados respeitando o 

plano de desenvolvimento do turismo, pois estes recursos podem ser decisivos 

para o sucesso do turismo na região que foi destinado, como também, pode ser 

um instrumento de massificação do turismo e de depredação ambiental e cultural, 

se empregado sem um correto planejamento e dentro de suas respectivas fases. 

 Abordando fases iniciais do planejamento do turismo, este trabalho refere-

se as principais potencialidades e localidades passíveis de desenvolvimento da 

atividade turística no distrito de Taboão, município de Bom Jardim de Minas, MG. 

O projeto também tem como finalidade, o levantamento das condições atuais do 

turismo na região, bem como da situação das infra-estruturas turísticas e das 

principais atividades recreativas e ecoturísticas já atualmente realizadas no distrito 

e suas áreas de influência.   
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 Considerando as características regionais, as pesquisas terão como 

objetivo levantar se há a existência de viabilidade de implantação da atividade 

turística no distrito, e ver em qual situação o turismo nesta região se encontra. 

Estas indagações serão respondidas a partir de estudos através dos inventários 

que detectarão atrativos relevantes, reais e potenciais em áreas pré-determinadas, 

bem como suas condições de visitação, a situação atual no que diz respeito à 

infra-estrutura de apoio, equipamentos e serviços turísticos, aos aspectos 

históricos/culturais e naturais relevantes existentes no perímetro do distrito e de 

suas áreas de influência. 

As hipóteses levantadas para fundamentação das pesquisas foram as 

seguintes: 

No distrito existe uma considerável viabilidade turística, considerando que a 

região se encontra em local estratégico e é cercada por serras quartzíacas 

dotadas de cachoeiras e formações rochosas, o distrito também se situa sobre a 

divisão de duas bacias hidrográficas: a do Rio Grande e do Paraíba do Sul. A 

geomorfologia e a vegetação da região se apresentam em transição, outro fator 

que leva a região a apresentar características de possuir inúmeros e significativos 

atrativos naturais. 

A colonização do distrito e região ocorreu ainda no período do ouro, parte 

de suas antigas estradas ainda foram construídas no século XVIII, o trabalho 

escravo foi significativo no distrito, deixando vestígios e histórias contadas pelos 

seus descendentes.  

A situação atual dos atrativos da região, em suma maioria, ainda se 

encontra sem nenhuma exploração turística, sofrendo apenas ações de nível 

agropecuário, levando a crer que grande parte dos atrativos do distrito, ainda 

permanecem em estado potencial de visitação e a infra-estrutura de apoio, 

equipamentos e serviços turísticos, ainda é praticamente inexistente e inadequado 

para a recepção dos turistas. 

Este projeto, para sua conclusão, abordou as seguintes etapas de 

pesquisa: pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. As pesquisas bibliográficas 

foram feitas em diversos documentos, livros, jornais, Internet e Monografias, 

sendo utilizados para as pesquisas livros e documentos de diversos assuntos e 

disciplinas, onde se destacaram: Planejamento Turístico, Ecoturismo, Turismo 
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Rural, Geografia, Geologia, História Regional, Botânica e etc. A utilização de todas 

estas disciplinas se resumiu na necessidade de coletar informações e dados sobre 

os diversos ramos que influem na atividade turística e sobre as características da 

região.  

As pesquisas de campo se basearam em: entrevistas, visualização, 

inserção ao meio, expedições fotográficas e de reconhecimento de relevo e 

vegetação, inventário da oferta turística e aplicação de questionários. 

As entrevistas foram realizadas com anciões da região, historiadores, 

comerciantes e moradores locais, fatos históricos, histórias e lendas foram 

registrados e posteriormente selecionados para comporem o trabalho. 

Para o bom reconhecimento geográfico da região, além das pesquisas 

bibliográficas, foram feitas pesquisas de observação do relevo, características do 

solo, da água, da vegetação nativa / exótica e da fauna regional.  

A metodologia de inserção ao meio, foi realizada participando de eventos e 

conversas informais com a população local e com visitantes, tendo como objetivo, 

observar em diferentes ângulos a realidade da região.  

As expedições fotográficas foram realizadas no segundo semestre de 2007, 

com o objetivo de construir um arquivo fotográfico da região, a fim de obter 

material ilustrativo e possível fonte de reconhecimento visual da área fora das 

pesquisas de campo.  

O inventário da oferta turística, realizado em Setembro e Outubro de 2007, 

baseou-se no cadastramento em formulários específicos dos atrativos reais e 

potenciais da região, da oferta de serviços e infra-estrutura turística e dos 

principais povoados do distrito que apresentam potencial de desenvolvimento 

turístico, as pesquisas referentes aos aspectos naturais e históricos/culturais são 

especificados em capítulos individuais, a fim de possibilitar uma melhor descrição 

destas questões. Para o preenchimento dos formulários, foram utilizados diversos 

métodos de pesquisa, tendo como principais, os métodos de observação, 

entrevista e reconhecimento dos locais. 

Este trabalho se divide em cinco capítulos. Sendo o primeiro capítulo 

referente ao Turismo, abordando o Planejamento do Turismo e a Segmentação do 

Mercado Turístico, abrangendo o Ecoturismo e o Turismo Rural. 
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O segundo capítulo é referente aos Aspectos Históricos de Taboão, 

abordando o surgimento da Vila, suas histórias, o Regime Escravocata, os 

Indígenas, as Epidemias e os Acontecimentos Atuais de Taboão. 

O terceiro capítulo se refere às Referências Geográficas de Taboão, 

abordando sua localização, atividades econômicas da população, clima, geologia, 

hidrologia, vegetação, fauna e os aspectos da viabilidade turística do distrito. 

O quarto capítulo se refere aos Aspectos Culturais, abordando as tradições 

locais, o cotidiano dos moradores do distrito, manifestações folclóricas e culturais 

da região, festas religiosas tradicionais, histórias, lendas e particularidades da 

culinária local. 

O quinto capítulo é referente aos fatores condicionantes relativos à 

atividade turística no distrito de Taboão. A partir do inventário realizado no distrito, 

foram levantados os potenciais e oferta turística, o acesso e condições das 

estradas, as condições de vida da população, infra-estrutura básica, serviços 

turísticos, e os meios de hospedagem e alimentação.  
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1. O TURISMO 
 

Definir o sistema que engloba o turismo em um reduzido número de 

palavras é uma missão que gera contradições e inovações em diferentes 

definições expostas por diversos estudiosos do turismo e das disciplinas em que a 

atividade se reflete.  

 Para a antiga definição de turismo pela Organização Mundial de Turismo 

(OMT) em MOLINA, “O turismo é o deslocamento para fora do lugar de residência 

habitual, por um período mínimo de 24 horas e um máximo de 90 dias, motivados 

por razões de caráter não lucrativo”, (2001, p. 12). Hoje diante do seguimento do 

turismo de negócios, a frase “motivado por razões de caráter não lucrativo” 

contradiz com a realidade da indústria do turismo, pois vemos que desde que o 

indivíduo se desloque para algum destino por um período acima de 24 h e não 

tendo um trabalho fixo neste mesmo destino, este dentro de uma visão de 

indústria turística pode ser considerado turista. Como mostra o conceito formulado 

por Arthur Bormann Apud Dias e Aguiar, Turismo é: 

o conjunto de viagens cujo objetivo é o prazer, 
motivos comerciais, ou profissionais ou outros 
análogos e durante os quais a ausência da 
residência habitual é temporária. Não é turismo 
viagens realizadas para deslocar-se para o local 
de trabalho. (2002, p.23) 
 

 No ano de 1963, “a União Internacional das Organizações Oficiais de 

Viagens – IUOTO, em inglês, que é a antecessora da Organização Mundial do 

Turismo (OMT), determinou que o termo “visitante” fosse adotado, definindo o 

turista como “qualquer pessoa que visita um pais que não o de seu local normal de 

residência, por qualquer motivo que não seja decorrente de uma ocupação 

remunerada dentro do pais visitado”. (Dias e Aguiar, 2002, p.24). 

Atualmente pela problemática causada pela definição anterior que excluía 

os turistas domésticos, a Organização Mundial do Turismo, definiu um novo 

conceito para o turista que é: “toda pessoa que se desloca a um lugar diferente de 

sua moradia habitual, por uma duração inferior a doze meses, e cuja finalidade 

principal não é exercer uma atividade que se remunere no lugar visitado”.(Idem) 

Já na questão da definição atual de turismo pela (OMT) a atividade turística 

é definida: 
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como as atividades que as pessoas realizam 
durante suas viagens e estadias em lugares 
diferentes do de sua moradia habitual , por um 
período de tempo contínuo inferior a um ano, 
com fins de lazer, por negócios ou outros 
motivos, não relacionado  como o exercício de 
uma atividade remunerada no lugar visitado. 
(Idem) 

 

 O visitante excursionista, que é (o turista que visita uma determinada 

localidade permanecendo menos que vinte quatro horas e não pernoitando na 

mesma). Também está enquadrado no sistema do turismo, isso porque ele pratica 

as atividades e usufrui os serviços que forma o produto turístico daquela 

localidade.    

O turismo por sua interdisciplinaridade é produto de estudos de diferentes 

visões filosóficas e por diversos seguimentos de orientação, e isso o leva a uma 

extrema ausência de foco, consecutivamente produzindo variadas definições do 

fenômeno. Porém, os fenômenos do turismo são cada vez mais estudados e 

discutidos nas comunidades científicas, sempre buscando o entendimento e o 

melhoramento dos organismos que compõe a grande complexidade que envolve o 

sistema turístico. 

Ainda em DIAS e AGUIAR, “O turismo é uma atividade econômica típica de 

uma industria”, (2002, p. 155) e isso se concretiza sabendo que “A indústria é 

tradicional e genericamente considerada como um agente transformador de 

matéria bruta em produto pronto para o consumo, tanto de outras indústrias, como 

de pessoas, gerando desenvolvimento social e econômico”, (p. 64) fazer com que 

uma determinada região com potencial turístico se transforme em um produto 

turístico, é dentro de uma visão econômica industrial, transformar matéria bruta 

em produto pronto. Como é o caso de Taboão, possui um bom potencial de 

desenvolvimento da atividade turística. 

Citando WAHAB Apud DIAS e AGUIAR, as diversas tarefas específicas do 

turismo podem apresentar as seguintes características: 

 Fluxo de capitais através da comercialização 
de bens e serviços, que não só tem caráter 
cumulativo, como também circulam através de 
todas as indústrias do turismo; 

 A maior parte do produto turístico é formado 
por serviços e bens não materiais, como 
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paisagens naturais, clima, cultura, que possuem 
potencial ilimitado de venda; 

 O produto turístico é do tipo exportação, isto é, 
vendido tanto para outros países, como para os 
turistas de outras regiões do mesmo país; 

 É ferramenta importante para os governos na 
integração nacional e internacional e no 

desenvolvimento de outras industrias; (2002, p. 
155) 
 

O Brasil, com o grande potencial turístico que oferece, faz parte dessa 

indústria, e vem recebendo diversos incentivos governamentais e investimentos 

internacionais no setor. Os órgãos governamentais responsáveis pelo 

desenvolvimento do turismo, juntamente com inúmeras Organizações Não 

Governamentais (ONGs) nacionais e internacionais ligadas à proteção do Meio 

Ambiente e no desenvolvimento de pequenas e grandes localidades, vêem no 

turismo uma forma de geração de renda  e grande fornecedor de empregos diretos 

e indiretos para os membros das comunidades receptoras.  

 

1.1. O PLANEJAMENTO DO TURISMO 

 
“O planejamento é o resultado de um processo lógico de pensamento, 

mediante o qual o ser humano analisa a realidade abrangente e estabelece os 

meios que lhe permitirão transforma-la de acordo com seus interesses e 

aspirações”, (MOLINA, 2001, p.79) “num sentido bastante amplo, é possível 

afirmar que o planejamento é um método científico de investigação para o 

conhecimento, mudança e avaliação da realidade sócio-cultural”.(Idem, p. 71). 

Para obter um maior conhecimento da realidade sócio-cultural, é necessário que 

as pesquisas realizadas, sejam participativas, capturando as informações da 

comunidade sobre os fatores sócio-ambientais do local, alcançando assim, as 

verdadeiras respostas a fim de traçar diretrizes em cima do que a coletividade 

dispõe e não com o que os dirigentes dessa coletividade consideram melhor para 

si. 

Há necessidade de buscar um marco de 
qualidade ambiental para o turismo, dado sua 
estreita vinculação com o meio ambiente. A 
interpretação economicista dos recursos naturais, 
que os considera simplesmente como bem de 
consumo, implica numa sucessão de problemas 
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para o meio ambiente, que comprometerão a 
atividade turística no futuro. O desenvolvimento 
da atividade turística sem um planejamento 
adequado envolve profissionais das mais 
diversas áreas, gera uma degradação no meio 
ambiente – não só o natural, como o social e 
cultural – que acarretará uma diminuição dos 
benefícios iniciais obtidos e a diminuição da 
competitividade, o que provocará na perda de 
visitantes para outras regiões. (DIAS e AGUIAR, 
2002, p. 118-119). 
 

Para o correto desenvolvimento do turismo é necessário fazer com que as 

várias fases do planejamento, sejam executadas num âmbito interdisciplinar e 

participativo, onde minuciosos estudos e observações dos diversos campos 

relacionados sejam discutidamente avaliados, para que nas execuções das ações 

do planejamento estes campos possam ser orientados a fim de garantir ao 

processo a possibilidade de cumprir “uma função cabal, considerando globalmente 

os aspectos sociais, físicos e econômicos do desenvolvimento”, (Idem, p. 70). 

Para PETROCCH: 

O planejamento contribui para que tarefas sejam 
mais bem realizadas e objetivas, sejam mais 
facilmente atingidos, por pessoas ou 
organizações. Ordena as ações e da prioridade a 
elas. Permite mapear dificuldades e obstáculos e, 
assim, escolher previamente caminhos 
alternativos. (1998, p. 20) 
 

O planejamento desenvolve-se dentro de um enfoque sistêmico, para a 

realização do ciclo do planejamento, informações devem ser colhidas a fim de 

serem analisadas para as possíveis tomadas de decisão, que após serem 

decididas, são levadas à ação que consecutivamente orientará em outra busca 

pela informação e assim por diante. 

Baseando se novamente em PETROCCH, 1998, outro fator a ser 

considerado no planejamento estratégico é os tipos de planejamento ou níveis do 

planejamento, estes níveis são hierarquicamente considerados, tendo no topo, o 

nível estratégico que cuida do direcionamento da organização, sendo responsável 

pela organização como um todo. Cuida do ambiente externo, dos objetivos em 

longo prazo entre outras responsabilidades decisórias. 
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O nível tático e/ou operacional é responsável pelas operações internas, 

responsabilidades menos decisórias e mais operacionais, objetivos de curto e 

médio prazo, lida com o ambiente interno, executa as tarefas ou operações. O 

bom desempenho e a responsabilidade ética na execução das tarefas pelo nível 

operacional no planejamento turístico é imprescindível para a qualidade e 

veracidade das pesquisas, bem como para a excelência na execução das ações.  

A organização e o conhecimento técnico na transformação de objetivos 

gerais em objetivos específicos, bem como a transformação de diretrizes em 

ações pelo nível tático é o que vai decidir sobre a eficácia nas ações do 

planejamento. 

O planejamento estratégico do turismo, em sua natureza não fornece 

resultados estrondosos em curto prazo, por este motivo, referindo-se ao angulo 

regional / local, o turismo muitas vezes mutila regiões de rara beleza cênica e 

cultural, pois os administradores públicos e muitas vezes privados não admitem 

esta natureza do andamento do desenvolvimento sustentável do turismo, e 

querem resultados imediatos dos planos de turismo, pois necessitam destes 

resultados para compor suas campanhas e/ou obterem lucros imediatos. A 

querença de resultados imediatos dos planos turísticos, causa num atropelamento 

das fases do planejamento e conseqüentemente um descontrole da atividade, 

onde os resultados são impactos sócio-ambientais desastrosos.  

Existem também, diversos outros problemas no planejamento turístico das 

regiões, a falta de conhecimento dos gestores do turismo de um modo geral é um 

dos principais fatores do desandamento e estagnamento dos planos turísticos, 

isso, quando estes planos existem, pois muitas vezes, o planejamento do turismo 

e o turismo como um todo é gerido com ações isoladas ou deixado de lado, sendo 

considerado como uma atividade secundária das gestões públicas. 

Então, deve-se ter em mente que o possível futuro planejamento do 

desenvolvimento turístico de Taboão, calcado no estudo de viabilidade, foco deste 

trabalho, seja à base de todo objetivo de desenvolvimento turístico, e suas etapas 

sejam respeitadas e cuidadosamente estudadas para que a elaboração bem como 

a execução das ações advindas de cada etapa visando determinados objetivos 

possam cumprir com os resultados propostos, promovendo um desenvolvimento 

em que todos os organismos inseridos no meio possam se beneficiar da atividade, 
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e dentro do possível, se manter ilesos das ações negativas advindas da 

denominada por muitos, como industria do turismo.  

 

1.2. SEGMENTAÇÃO DO MERCADO TURÍSTICO 

 

As empresas passam a perceber, depois dessas alterações nos desejos 

dos turistas, que uma única estratégia já não consegue atender aos que buscam 

produtos específicos. É preciso, então, segmentar o mercado. 

Mario Carlos Beni, define a Segmentação de Mercado de Turismo como “A 

melhor maneira de estudar o mercado turístico é por meio da sua segmentação, 

que é a técnica estatística que permite decompor a população em grupos 

homogêneos, e também a política de marketing que divide o mercado em partes 

homogêneas”.(BENI, 1997, P.153). 

Discorre ele que é através da segmentação do mercado turístico que 

conseguimos decompor a população em grupos sólidos, e também a política de 

marketing dividindo o mercado em partes homogêneas, cada um com suas 

características próprias.  

Segundo Marilia Ansarah, “Outro fator determinante para a segmentação é 

a concorrência cada vez maior nos diversos segmentos, o que leva a busca de 

diferenciais que garantam uma clientela identificada com seu produto”. Conseguirá 

maiores vantagens nas vendas a empresa que conhecer seus clientes ou seu 

mercado potencial; esse conhecimento deverá direcionar melhores seus recursos 

financeiros e adequar os produtos ao mercado visado.  

Quando a empresa encontra o nicho certo de seu produto, pode oferecer 

proximidade maior com o consumidor, bens e serviços a preços competitivos, 

encurtando os canais de distribuição, além de estabelecer pontos de venda mais 

adequados e utilizar veículos de publicidade selecionados exclusivamente para o 

segmento visado. “Segmentar implica, para uma empresa, retirar-se de um 

mercado geral no qual poderia estar atuando”.A segmentação enfatiza mais o 

mercado e não o setor de atividade, os canais de distribuição ou os produtos. É 

uma técnica ou estratégia.(ANSARAH, 2002, p. 23).  

Ignarra fala que segmentar o mercado “significa dividi-lo em grupos 

homogêneo de compradores ou de produtores” (IGNARRA, 1998, P.78).  
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Continuando Beni “Essa segmentação possibilita o conhecimento dos 

principais destinos geográficos e tipos de transporte, da composição demográfica 

dos turistas, como faixa etária e ciclo de vida, nível econômico ou de renda, 

incluindo a elasticidade-preço da oferta e da demanda, e da sua situação social, 

como escolaridade, ocupação, estado civil e estilo de vida” (BENI,1997,P.153).  

Marilia Ansarah diz que “As empresas passam a perceber, depois dessas 

alterações nos desejos dos turistas, que uma única estratégia já não consegue 

atender aos que buscam produtos específicos. É preciso, então, segmentar o 

mercado”.(ANSARAH, 1999, P.24). 

O motivo da viagem é o principal meio para se segmentar o mercado. Os 

maiores segmentos desse mercado são: turismo de descanso ou férias; de 

negócios e compras; desportivo; ecológico; rural; de aventura; religioso; cultural; 

científico; gastronômico; estudantil; de congressos, convenções, encontros e 

similares; familiar e de amigos; de saúde ou médico-terapêutico que é um dos 

segmentos que mais cresce nos dias de hoje.  

“A segmentação traz enormes vantagens, como economia de escala para 

as empresas turísticas, aumento da concorrência no mercado, criação de políticas 

de preços e de propaganda especializada, e promoção de maior número de 

pesquisas científicas”. (BENI: 1997 P. 153).  

Em suma, a segmentação do mercado de turismo analisa o destino 

geográfico, transporte, faixa etária, nível econômico, situação social e a afluência 

de turistas nos seus vários segmentos.  

Ainda em Marilia, existem muitas formas de segmentar um determinado 

mercado: 

 

- Geográfica: Extensão de mercado, potencial, 
concentração geográfica, transporte e acesso, 
polarização. Bairros e ruas, tráfego, centro de 
compras. 

- Demográfica: Idade, sexo, domicílio, família, ciclo 
de vida (jovem, adulto, idoso). 

- Socioeconômica: Classe de renda, instrução, 
ocupação, status, migração, mobilidade social. 

- Padrões de consumo: Freqüência de compra, 
local de compra, lealdade a marcas, heavy & light 
user, curva ABC. 
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- Benefícios procurados: Satisfação sensorial, 
prestigio social, emulação-preço favorável, 
qualidade/durabilidade, redução de custos, 
atendimentos e serviços. 

- Estilo de vida: Expectativa de vida, uso de tempo, 
interesses predominantes, participação em 
eventos e agrupamentos sociais, uso do dinheiro, 
amizades e relações pessoais. 

- Personalidade: Bases culturais, atitudes e 
valores, liderança, apentes de mudanças. 

- Caracterização econômica: Setor de atividade, 
tamanho das empresas, atuação de 
concorrentes, acessibilidade, uso e aplicações, 
unidade de decisão de compra, demanda 
derivada (ANSARAH, 2002, p. 24). 

 

Tendo também os critérios de segmentos de mercado focado em Taboão: 

1- Idade: Turismo juvenil, Turismo de meia idade e Turismo familiar.  

2- Meios de transporte: Turismo rodoviário.  

3- Duração e permanência: Turismo de curta duração.  

4- Distância do mercado consumidor: Turismo local e Turismo regional.  

5- Tipo de grupo: Turismo individual, Turismo de casais, Turismo de famílias, 

Turismo de grupos.  

6- Sentido do fluxo turístico: Turismo receptivo.  

7- Condição geográfica da destinação turística: Turismo de montanha e Turismo 

de campo.  

8- Aspecto cultural: Turismo religioso.   

9- Grau de urbanização da destinação turística: Turismo rural e Turismo de áreas 

naturais. 

10- Motivação das viagens: Turismo de eventos, Turismo de aventuras, Turismo 

esportivo, Turismo de pesca, Turismo de descanso e Turismo de natureza.   

 

O mercado vai depender da demanda e da oferta. Demanda é a quantidade 

de um bem ou de um serviço que os consumidores desejam e podem comprar a 

um determinado momento e oferta é a quantidade de um bem ou de um serviço 

que está disponível ao mercado por um determinado preço e por um período de 

tempo especifico.  
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Outro fator determinante para a segmentação fala Ansarah “é a 

concorrência cada vez maior nos diversos segmentos, o que leva à busca de 

diferenciais que garantam uma clientela identificada com seu produto”.(ANSARAH, 

1999, P.24). A empresa que conhecer seus clientes ou seu mercado potencial 

conseguirá melhores resultados nas vendas; ajudando direcionar melhor seus 

recursos financeiros e adequar os produtos ao mercado.  

A opção de segmentar ou não o mercado vai depender do aumento da 

oferta de produtos, pela expansão dos mercados e também pela vontade do 

cliente ter seus desejos satisfeitos.  

“Quando a empresa encontra o nicho certo de seu produto, pode oferecer 

proximidade maior com o consumidor, bens e serviços a preços competitivos, 

encurtando os canais de distribuição, além de estabelecer pontos-de-venda mais 

adequados e utilizar veículos de publicidade selecionados exclusivamente para o 

segmento visado”.(ANSARAH: 1999 P.25).  

Quando se consegue uma segmentação de mercado bem definida e atingir 

um público específico e existem poucas empresas especializadas no segmento 

visado chamamos de ninchos de mercado. Por exemplo, o turismo gastronômico, 

existe grupos que viajam com o objetivo principal de provar a gastronomia típica 

de cada região.  

Se a comunidade e as entidades interessadas forem bem preparadas, 

conscientizadas para o turismo poderão tirar grandes proveitos econômicos, 

sociais, culturais, ambientais entre outros. Quem deve dinamizar a comunidade e 

as entidades são os organismos municipais de turismo. São eles que estão em 

contato permanente com a comunidade e as entidades, podendo não só promovê-

la, mas dar assistência no processo de encontro entre visitantes e visitados. 

Na região de Taboão a ser estudada neste trabalho, o ecoturismo 

juntamente com o turismo rural, são as modalidades de turismo que aparentam ter 

maior potencial de desenvolvimento, é lembrado que, para a implantação de 

qualquer seguimento do turismo em qualquer localidade, os princípios e as etapas 

de estudos, análises e planejamento, deverão ser respeitadas e jamais ignoradas. 

 

 

 



 

 

21 

1.2.1. ECOTURISMO 

 
A viagem à natureza ou o turismo no espaço rural, onde está inserida a 

modalidade de turismo denominada de ecoturismo, é hoje no Brasil, um dos 

seguimentos do turismo que mais se destaca. Essa sobreposição deste 

seguimento advém da grande riqueza de recursos naturais e culturais que gera 

uma grande quantidade de atrativos explorados e não explorados pela atividade 

turística em todo o país. 

Apesar do ecoturismo estar inserida na viagem a natureza, seus conceitos 

se diferem. O conceito de ecoturismo é muitas vezes compreendido de maneira 

retorcida e confusa. Um exemplo de confusão entre modalidades é o caso de 

achar que ecoturismo e turismo rural são sinônimos, sendo que apesar do 

ecoturismo também ocorrer no espaço rural as modalidades se diferem em seus 

conceitos de visitação do espaço. Os fatores que mais diferenciam uma 

modalidade de outra, são os níveis de ocupação e ação antrópica nas áreas do 

meio rural e as atividades passíveis de serem praticadas nestes ambientes, 

RODRIGUES descreve que: 

O turismo rural estaria correlacionado a 
atividades agrárias, passadas e presentes, que 
conferem a paisagem sua fisionomia nitidamente 
rural. Diferenciando-se, nesses casos onde a 
marca persistente (do ecoturismo) é o seu grau 
de naturalidade, com ecossistemas ricos em 
biodiversidade, onde a natureza encontra se 
ainda bastante preservada. (2003, p. 103) 
 

Grande parte das pessoas, ao saírem para um passeio em algum ambiente 

natural e/ou rural, já acreditam estar praticando o ecoturismo. Porém, muitas 

vezes o fato de o sujeito estar em algum destes ambientes praticando alguma 

atividade ligada a natureza, longe dos aglomerados urbanos, segundo as 

definições da modalidade, vem a não condizer com a prática do ecoturismo em 

todos os seus fundamentos. A bibliografia em torno do termo ecoturismo é ampla, 

permitindo uma série de definições que retratam o ecoturismo e o turismo na 

natureza; como parafraseia GOODWIN Apud FENNELL, o turismo na natureza: 

Engloba todas as formas de turismo – turismo de 
massa, turismo de aventura, turismo de baixo 
impacto, ecoturismo – que utilizam os recursos 
naturais de uma forma selvagem e não 
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desenvolvida – inclusive espécies, hábitats, 
paisagens atrações aquáticas de água doce e 
salgada. O turismo na natureza é a viagem com o 
objetivo de apreciar as áreas naturais não 
desenvolvidas ou a vida selvagem. (2002 p. 46). 
 

ZIFFER (1989) Apud FENNELL (2002), classifica a viagem à natureza, 

como uma viagem, amplamente baseada em atividades que se concretizam com 

ações de lazer e aventura efetuadas nos locais de visita, sem necessariamente 

prezar pela responsabilidade social-ambiental, gozar da sensibilidade e vínculo 

principal com as particularidades do meio ambiente local. É abrangida também 

dentro do conceito de viagem a natureza termos que identificam as características 

do ecoturismo como responsabilidade ambiental com o turismo responsável, 

alternativo e ético, sendo levado em consideração os possíveis impactos gerados 

pela visita. Viagem a natureza pode ser: ir a praias lotadas, praticar caça e pesca 

insustentáveis, fazer estudos, conhecer novas culturas, ir a uma cachoeira ou uma 

reserva com propósitos de observar e zelar pela natureza ou de apenas “tomar 

cerveja e fazer churrasco em uma fogueira acesa com lenha nativa colhida no 

local”.  

O conceito de ecoturismo é um conceito mais abrangente e amplo onde as 

responsabilidades com o ambiente, a sensibilidade, a interação e o interesse pelo 

conhecimento dos biomas, culturas entre outras particularidades dos atrativos e 

localidades, é tido como pontos principais na visita.  

O ecoturismo não admite o turismo de massa desordenado, visando que 

em locais onde a prática do ecoturismo é levada de acordo com os fundamentos 

da modalidade, as áreas são geridas dentro de um planejamento buscando 

sustentabilidade, tendo como políticas, os estudos de capacidade de carga (que 

determina a real capacidade de visitação nos locais, podendo limitar e/ou até 

suspender a visitação em determinados pontos) e os estudos de impacto no 

ambiente cultural, tendo como preocupação a manutenção das atividades e 

manifestação culturais, levando em conta e evitando o processo de aculturação e 

banalização das manifestações, costumes e crenças das comunidades receptoras. 

ZIFFER Apud FENNELL diz que o ecoturismo: 

É uma forma de turismo inspirada principalmente 
na história natural de uma área, inclusive de suas 
culturas nativas. O ecoturista visita áreas 
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relativamente não desenvolvidas com o espírito 
de apreciação, participação e sensibilidade. O 
ecoturista utiliza os recursos naturais e de vida 
selvagem de forma não-predatória e contribui 
para a área visitada por intermédio de meios 
financeiros ou com o esforço pessoal. Com o 
objetivo de beneficiar diretamente a conservação 
do local e o bem-estar econômico dos habitantes. 
A visita deve fortalecer a conscientização do 
ecoturista e a sua dedicação às questões de 
conservação em geral e ás necessidades 
específicas dos habitantes locais, realizando um 
marketing apropriado, reforçando os 
regulamentos e usando os lucros dos 
empreendimentos para investir na gestão da área 
e no desenvolvimento da comunidade. (1989: 6 
Apud 2002: 49) 

 

Já para o grupo criado pela Portaria Ministerial em 20 de Abril de 1994, 

formado pelos ministérios da Industria, Comércio e Turismo e do Meio Ambiente e 

da Amazônia Legal, integrado por representantes do (IBAMA) Instituto Brasileiro 

de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis e (EMBRATUR) Instituto 

Brasileiro de Turismo, foi conceituado resumidamente o termo ecoturismo e citado 

por DIAS e AGUIAR como: 

Um seguimento de atividade turística que utiliza 
forma sustentável o patrimônio natural e cultural, 
incentiva sua conservação e busca a formação 
de uma consciência ambientalista através da 
interpretação do ambiente, promovendo o bem 
estar das populações envolvidas. (2002 p. 97). 
 

Para fundamentar o ecoturismo são observados alguns princípios. E, 

citando WIGHT (pp. 3-9) Apud DIAS e AGUIAR (2002, p. 101), enumera nove 

princípios que devem fundamentar o ecoturismo sustentável, que são: 

1. não deve degradar os recursos e deve ser 
desenvolvidos de maneira  completamente 
ambiental; 
2. deve possibilitar experiências participativas e 
esclarecedoras em primeira mão; 
3. deve promover a educação em todos os 
seguimentos envolvidos – comunidades locais, 
governo, organizações não governamentais, 
industria e turistas (antes, durante e depois da 
viagem); 
4. deve incentivar um reconhecimento dos 
valores intrínsecos dos recursos naturais e 
culturais por parte de todos; 



 

 

24 

5. deve implicar a aceitação dos recursos tais 
como são e reconhecer os seus limites, o que 
pressupõe uma administração voltada para o 
abastecimento; 
6. deve promover a compreensão e as parcerias 
entre muitos dos envolvidos,  e isso pode incluir o 
governo, organizações não-governamentais, a 
industria, os cientistas e a população local (tanto 
antes como durante as operações).  
7. deve promover responsabilidades e um 
comportamento moral e ético em relação ao meio 
ambiente natural e cultural, por parte de todos os 
envolvidos; 
8. deve trazer benefícios a longo prazo – para os 
recursos naturais e culturais, para a comunidade 
e para as industrias locais (esses benefícios 
podem ser de preservação científica, social, 
cultural ou econômica); 
9. deve assegurar que nas operações de 
ecoturismo a ética inerente a praticas 
ambientalistas responsáveis não se aplique não 
apenas aos recursos externos (naturais e 
culturais) que atraem turistas, mas também suas 
operações internas. 
 

  Na região de Taboão a ser estudada neste trabalho, o ecoturismo 

apresenta ter um grande potencial de desenvolvimento, pela riqueza de 

ecossistemas e de biodiversidade, o Brasil é um país privilegiado para a 

exploração dessa atividade. Além de apreciar a natureza o ecoturista pode 

também praticar os eco-esportes que cada localidade permite praticar.  

 

1.2.2. TURISMO RURAL 

 
“O turismo rural é conhecido como a atividade turística que ocorre na zona 

rural, integrando a atividade agrícola pecuária à atividade turística, surge como 

alternativa para proprietários rurais na atual crise financeira fundiária, atrelada a 

falta de incentivos ao homem do campo”.(BALDERRAMAS In:ALMEIDA e RIEDL, 

2000, p. 07). Segundo ZIMMERMANN Apud DIAS e AGUIAR, a atividade é 

definida retratando a existência de uma ligação cultural de relacionamento do 

homem com atividades produtivas vinculadas a produção rural. Sendo o turismo 

rural: “como um produto que atende a demanda de uma clientela turística atraída 

pela produção e pelo consumo de bens e serviços no ambiente rural produtivo” 
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(2000 p. 19 Apud 2002, p. 112). RUSCHMANN Apud DIAS e AGUIAR, caracteriza 

a atividade: 

assim como o turismo convencional, o turismo 
rural constitui uma fonte de renda, proveniente de 
impostos e de divisas para as localidades onde 
ocorre; gera empregos para mão-de-obra local , 
fazendo reverter, em certos casos, o processo de 
êxodo rural dos jovens, que já não precisam  
migrar para as grandes cidades em busca de 
emprego; estimula uma série de atividades 
produtivas, inerentes ao contexto rural, tais como 
produtos agrícolas, vestuário específico, 
construções e serviços públicos, transporte e 
seguros. (2002 p. 112). 

 

Dentro dos níveis de serviços oferecidos nas atividades do turismo no meio 

rural, bem como na dimensão das estruturas oferecidas, algumas características 

se diferem, formando assim entre outros, dois principais padrões de serviços 

oferecidos no meio rural: 

1- Turismo rural como atividade complementar na geração de renda familiar, este 

tendo como exemplo as fazendas-hotel, tem como finalidade fazer com que o 

visitante vivencie e participe da vida no campo, onde o turismo é apenas uma 

atividade complementar de renda na fazenda. Esse turismo tem como 

característica ser apenas mais uma atividade geradora de divisas na 

propriedade, onde as atividades rotineiras como pecuária e agricultura se 

mantém titular, os visitantes que adquirem esse tipo de serviço, geralmente 

têm o interesse de se inteirar e conhecer o modo de vida do homem do campo 

e usufruir as experiências que a vida rural proporciona.  

2- Hotéis fazenda: estes oferecem serviços e estrutura comparados ao da 

hotelaria urbana, inseridos no meio rural, estas empresas geralmente são pré-

estabelecidas tendo o turismo como principal atividade da propriedade. 

Apresentam características como: considerável número de unidades 

habitacionais, serviços mais sofisticados, animais e ou atividades rurais ao 

dispor dos hóspedes com finalidades mais expositivas que produtivas.  

 O turismo rural é também, um tipo de turismo que se encontra dentro do 

turismo na natureza e apresentando algumas particularidades a fins entre as 

modalidades do ecoturismo e do turismo rural; a proximidade entre estas leva uma 
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e outra, em alguns casos, a se complementarem, sendo unidas na formação de 

um mesmo produto turístico, fazendo existir já o chamado turismo eco-rural que é 

formado por atividades dos dois seguimentos em um mesmo produto, citando 

como exemplo: (Um grupo se hospeda em uma determinada fazenda, participa da 

ordenha manual durante a manhã e sai para uma caminhada guiada na Reserva 

Particular do Patrimônio Natural da propriedade à tarde, a fim de conhecer e 

aprender sobre as espécies de bromélias e orquídeas que ocorrem na região). No 

entanto, no exemplo citado, o fato de o grupo estar hospedando e participando  

das atividades diárias da fazenda, caracteriza-se como turismo rural, já o fato dos 

turistas ter feito uma caminhada com o propósito de conhecer as orquídeas e 

bromélias nativas da região, bem como aprender sobre elas, já caracteriza o 

ecoturismo, concretizando assim, um entrelaçamento das atividades dentro da 

comercialização das modalidades.  

O turismo rural apesar de já se encontrar em evolução, é um segmento 

relativamente novo dentro das definições das modalidades do turismo e como 

qualquer outra modalidade do turismo exige muitos critérios, estudos e 

planejamento para sua implantação. Oferecendo e exigindo uma infinidade de 

características e particularidades na história e cultura de cada povo, o turismo 

rural varia seu conteúdo por região e cultura. Citando no caso do Brasil, são várias 

as situações em que o turismo no meio rural pode ocorrer: 

Tomando como referencial a agropecuária, há 
que se considerar a estrutura fundiária a fim de 
distinguir pelo menos as seguintes modalidades 
de uso do solo: o modelo de pequena 
propriedade familiar de subsistência com 
população tradicional; a pequena propriedade  
familiar colonial originada com processo de 
imigração; a grande propriedade monocultora 
tradicional  destinada a produtos tropicais de 
exportação; o grande latifúndio agrícola 
contemporâneo de produção de larga escala, 
como a produção de soja;  a propriedade de 
pecuária leiteira de diversos tamanhos que surge 
no sudeste após a crise cafeeira; a grande 
propriedade de gado de corte nas áreas 
interiores de colonização recente do Centro-
Oeste e da Amazônia; além evidentemente de 
casos híbridos, muito diversificados. 
(RODRIGUES, 2003, p. 102-103) 
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Os benefícios da atividade turística no meio rural são consideráveis, pois 

possibilita que a captação de renda pela população não se resuma apenas nos 

meios de produção agrícola ou agro-industrial. Porém é necessário ressaltar que 

com a implantação do turismo rural, as atividades agrárias típicas das 

propriedades jamais poderão ser abandonadas ou apenas simbolizadas 

teatralmente, pois a existência e a sobrevivência do turismo rural depende da 

autenticidade das atividades agrícolas típicas de cada região, que é à base do 

interesse pela visitação.  

Com a implantação do turismo rural e/ou o Agroturismo, atividades como a 

produção e venda de artesanato, a hospedagem rural (Ex. sistema B&B – Bed & 

Break fest ou Cama e Café) as prestações de serviços de guias, aluguéis de 

cavalos, vendas de produtos alimentícios caseiros, entre outros começam a 

movimentar a economia, gerando empregos e renda para a população local e 

diminuindo assim o êxodo rural, que é a necessidade do deslocamento dos 

habitantes de uma região (principalmente os jovens) para as grandes e médias 

cidades ou outras regiões, em busca de maiores chances de empregos, visando 

um melhoramento (principalmente financeiro) que muitas vezes é barrado pela 

falta de escolaridade e capacitação profissional. Esta migração gera 

desequilíbrios, que contribui para o crescimento descontrolado do desemprego 

entre outros problemas sociais, como os de moradia e qualidade sanitária 

ambiental, tornando as grandes cidades cada vez mais desumanas e 

insustentáveis.  

O Turismo Rural com seus meios de geração de renda surge como um 

instrumento de fixação das famílias e dos jovens em suas regiões de origem. Os 

benefícios trazidos pela venda de serviços e outros produtos bem como o 

aumento da visitação e o valor dado pelos turistas nestas regiões geram um 

aumento de sentimento de preservação, alto estima e orgulho por parte dos 

moradores por suas localidades, que já não mais vêem sua terra natal como uma 

região “sem futuro e sem valor” e sim, como um espaço que tem seus valores e 

possibilidades de desenvolvimento. 

O Turismo Rural, como toda atividade turística no meio rural, se implantada 

e gerida de forma correta e sustentável, trará grandes benefícios para as áreas 

onde ocorridas, e os malefícios advindos naturalmente do turismo serão 
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rigorosamente monitorados a fim de mantê-los inexistentes ou minimizados. 

Porém é importante ressaltar, que se o turismo rural andar ao oposto dos 

princípios do planejamento do turismo, os resultados em longo prazo, certamente 

serão desastrosos, e poderão causar sérios problemas financeiros e sócio-

ambientais difíceis de recuperar. 
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2. ASPÉCTOS HISTÓRICOS 

 

As informações referentes aos aspectos históricos de Taboão foram 

retiradas de documentos históricos do Acerco Histórico de Bom Jardim de Minas, 

de Guido de Paula, Jornal “O Satélite”, de Honório Teixeira, na década de 1940, 

Jornal “O BONJARDINESE”, de Guido de Paula, década de 1990, Monografia 

Histórico Cartográfica do município de Bom Jardim de Minas, de Honório Teixeira, 

em 1952, Jornal da Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Minas em 2006 e 

pesquisas com moradores locais mais antigos de Taboão. 

A região das serras do município de Bom Jardim de Minas, onde se localiza 

o distrito de Taboão, guarda um rico passado histórico, sendo uma das mais 

antigas povoações do município, Taboão surgiu no período do ouro e pedras 

preciosas por toda Minas Gerais. 

A Serra da Bandeira, onde é localizado o distrito de Taboão, era a 

passagens dos bandeirantes que viam de Barbacena e São João Del Rei com 

ouros e pedras preciosas em tropas de cavalos para o Rio de Janeiro. Havia 

também extração mineral na Serra da Bandeira. Neste período foram construídos 

ranchos e pequenas acomodações para pouso e descanso. Logo veio a idéia de 

construir uma capela de pau-a-pique para fazerem suas orações. Antigamente 

este local recebia o nome de Arraial do Chora. A extração mineral na região não 

foi de grandes jazidas, ocasionando no fim das minerações em um curto espaço 

de tempo. Dando início a agropecuária de pequeno porte e de subsistência, 

atividade que caracteriza como a principal fonte econômica da região até os dias 

atuais. 

O acesso era muito difícil, pois existia um grande brejo e muita lama, os 

moradores colocaram sobre o brejo muitas tabuas grandes, “tabuão” para 

poderem passar o carro de boi que trazia tijolos para a construção na nova igreja 

(terras doadas por “Zeca do Espigão”). Em 1842 construíram a nova capela 

coberta de telhas, forrada e assoalhada, teve uma separação em madeira e 

funcionava como sacristia, denominada Capela São Sebastião. A partir daí o 

Arraial do Chora foi substituído por São Sebastião do Taboão. Nesta capela 

primitiva o oratório do padroeiro foi feito por João Vieira e Jose Venâncio. O 

distrito de São Sebastião do Taboão foi criado por lei provincial n 1.907 de 19 de 
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junho de 1872, o distrito pertencia ao município de Rio Preto. Sua criação 

confirmada foi por lei estadual n 2 de 14 de setembro de 1891. A lei estadual 843 

de 7 de setembro de 1923 deu ao distrito o nome de Taboão. Pelo decreto lei 

Municipal 1.058, em 1944 o distrito de Taboão passou a figurar como distrito de 

Bom Jardim de Minas.  

  O acesso para Taboão de carro era só por Rio Preto e Santa Rita do 

Jacutinga, e não havia estrada para Bom Jardim de Minas, o Padre Francisco Rey 

vinha atender a cavalo até no Gerais, outra localidade do município. Em 1949 o 

Prefeito Assis Rodrigues da Silva construiu em sua gestão uma estrada que ligava 

Taboão até Bom Jardim de Minas, melhorando o acesso da população de Taboão 

para outras cidades. O distrito está localizado em um trecho da Estrada Real, 

onde segundo o mapa oficial do Instituto, ocorre a junção das bordas do caminho 

novo com o caminho velho. O distrito é cortado por quatro ramificações principais, 

uma segmenta um trecho a partir de um ponto na divisa intermunicipal de Bom 

Jardim de Minas com Olaria, na Vila Tomé. O caminho segue da BR 267 

passando pela Vila Tomé, e seguindo para o povoado do Rio do Peixe, a Fazenda 

do Adolfo que segue até o Taboão, o segundo caminho corta o distrito até a divisa 

intermunicipal de Bom Jardim de Minas e Rio Preto, na Serra da Bandeira com a 

Serra do Funil passando pelos povoados de Funil e Santo Antonio (povoados de 

Rio Preto) seguindo até Rio Preto. O terceiro pega do distrito até a BR 267, 

acesso a Bom Jardim de Minas e Olaria cidades mais próximas. A quarta 

ramificação sai de Santa Rita de Jacutinga, passa pelos povoados de Cruzeiro e 

Itaboca, chegando até Taboão. Estes caminhos cruzando com tantas outras 

ramificações, tinham como função principal, entre outras, a ligação do interior de 

Minas com Rio de Janeiro.  

Devido a sua importância como ponto de apoio para viajantes e tropeiros, 

entre outros fatores, o povoado de Taboão foi desenvolvendo e ganhando 

importância. O distrito sempre contou com uma crescente população, porém a 

partir da segunda metade do século XX, houve uma considerável migração da 

população para outras cidades e estados. Podemos creditar este êxodo, a fatores 

como a falta de perspectiva e carência de melhores condições de vida e 

desenvolvimento da região neste período, coincidindo com a industrialização do 

país, onde a oferta de trabalho estava em ascensão. As principais cidades que 
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receberam os migrantes de Taboão foram entre outras, as cidades de Barra 

Mansa, Volta Redonda, Resende, São Paulo, São José dos Campos e Juiz de 

Fora.  

Foram construídos no distrito a Casa Paroquial e fundação do Posto 

Antiofidio de Taboão, a Maternidade São Sebastião, a Praça Nossa Senhora 

Aparecida com ajuda da população local, a construção da Usina Hidroelétrica de 

Taboão, na gestão do Prefeito José Landim, que foi inaugurada em Outubro de 

1966, que 22 anos depois teve a chegada da energia elétrica através da Cemig, o 

Ginásio Municipal, o Campo de Futebol, Serviço Telefônico, Correios, Posto de 

Saúde entre outros.  

Em 1981 a capela de São Sebastião, citada anteriormente, passou por uma 

reconstrução com muitas modificações até a torre da igreja, com o apoio de 

Antônio Ignácio de Almeida. A última reforma foi acompanhada de dois 

restauradores, foi presidida pelo Padre Luciano Atanázio e foi entregue a 

comunidade em 20 de janeiro de 2002 na ocasião da festa do padroeiro São 

Sebastião comemorado neste dia. A festa de Taboão é comemorada em janeiro 

em louvor ao padroeiro São Sebastião, isso porque no ano de 1944 houve uma 

doença contagiosa denominada varíola onde boa parte da população ficou 

enferma. Foi então que Dona Emilia Seixas pediu a São Sebastião que livrasse a 

população desse mal. Em ação de graças, no dia 20 de janeiro há uma festa 

religiosa em comemoração ao dia do padroeiro, com grandes festividades, data 

que ainda hoje é tradicionalmente comemorada a festa de janeiro. No mês de 

julho também é comemorada em Taboão a festa em louvor a São Sebastião, no 

ultimo final de semana do mês.  

Em Taboão, além dos indígenas que habitavam a região, também possuía 

grande número de escravos nas fazendas de café. Na década de 1940 houve 

epidemias que marcaram a época na região de Taboão. 

 

2.1. O REGIME ESCRAVOCRATA 

 

O regime escravocrata ocorreu de forma significativa na região. Este 

período obscuro da história merece certa relevância neste distrito, onde há grande 

número de fatos e relatos que ainda  hoje  é contado pela  população  local.  
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Os vestígios da escravidão são fisicamente retratados pelo grande número 

de escavações e construções que resistem ao tempo e as depredações. Haja 

vista, que estas construções ainda são utilizadas pelos fazendeiros da região que, 

não raramente são descendentes diretos dos antigos senhores de escravos, que 

fizeram com que fossem feitas tais obras.  As construções e escavações são em 

grande parte cavas (valas) com cerca de 1,5m de profundidade, apresentando-se 

hoje, com  maior profundidade devido ao processo erosivo, e  muros  e currais de  

pedras, construídos  em  áreas onde geralmente há  ocorrência  de  rochedos em 

abundância. A utilização destas construções eram basicamente para delimitar 

divisas de sesmarias ou  na  demarcação  de  pastagens e áreas  de cultivo.   

A permanência dos cativos servindo seus antigos senhores, nem sempre 

era uma escolha dos próprios negros. Hoje sabemos que estes, muitas vezes não 

tinham para onde ir ou nem mesmo possibilidade de procurar novas alternativas 

de vida, levando em conta que a discriminação racial estava em seu auge, além 

do que, acabando de conquistar suas liberdades, estas pessoas estavam posados 

de grandes limitações e barreiras, não lhes restando outras alternativas a não ser 

permanecer trabalhando para seus antigos senhores, que em muitas ocasiões, 

continuavam tratando-os em sistema de semi-escravidão. 

 

2.2. OS INDÍGENAS 

 

A presença indígena no distrito foi intensa, isso se constata devido a 

vestígios encontrados na região, como: machados de pedra, cerâmica, pontas de 

lança entre outros, que devido à falta de conhecimento da população, muitas 

vezes passam despercebidos ou deixam se perder. Documentos e relatos 

existentes indicam que os indígenas que habitavam a região eram os Cachines 

(Vale do Rio do Peixe), os Pitas (mais ao Sul), Aracis (proximidades de Ibitipoca) 

além dos bravos índios Coroados e Purís onde suas aldeias se estendiam pelas 

cabeceiras do Rio do Peixe e  vale do Rio Preto. Estes primeiros habitantes foram 

completamente dizimados com a chegada dos desbravadores e as instalações 

dos garimpos e das sesmarias; por volta do final do  sec. XVIII e inicio do sec. XIX. 
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2.3. EPIDEMIAS 

 

 O distrito de Taboão como todo o município de Bom Jardim de Minas e 

região, foram extremamente afetados pelas epidemias do inicio do século XX. Por 

volta do ano de 1944, uma epidemia de varíola chamada vulgarmente na região 

de “bexiga”, afetou inúmeras famílias, onde muitas vezes nem um membro vinha a 

sobreviver da terrível doença.   

Histórias de pessoas, moradores do distrito de Taboão que ouviram relatos 

de seus antepassados sobreviventes da época, repassam que: os mortos pela 

varíola eram transportados em Padiolas (forma de andor, feito geralmente com 

bambus paralelamente amarrados uns aos outros, ou dentro de balaios, que eram 

pendurados em cargueiros e conduzidos por pessoas já infectadas pela doença, 

as quais ficavam também incumbidas a tarefa do sepultamento. Estes 

sepultamentos eram realizados no cemitério da localidade. 

As pessoas quando infectadas, tinham que se afastar para locais 

desabitados, a fim de minimizar os riscos de contaminar outras pessoas. As 

famílias levavam o alimento de seus entes em marmitas, e deixava-as a metros de 

distância do local onde os infermos esperavam agonizantemente pela morte. 

Estes já enfraquecidos pela doença se arrastavam para buscar as marmitas. 

Relatam que, quando um membro da família descobria que estava doente e 

deveria se isolar, o desespero era total, a despedida já respeitando uma certa 

distância, era regada a muito choro e gritos de desespero de seus familiares.  

 

2.4. ACONTECIMENTOS ATUAIS 

 

Apesar da agropecuária, juntamente com as agroindústrias ainda serem as 

maiores fontes econômicas do município de Bom Jardim de Minas, estes já não 

são mais os únicos segmentos que se destacam no município. Com os baixos 

incentivos ao produtor, atrelado com a falta de conhecimento de novas 

tecnologias, novos métodos de produção e administração rural, bem como com os 

baixos preços pagos pelo leite que é a principal fonte de renda das fazendas. Os 

produtores vêm sobrevivendo com grandes dificuldades, onde algumas vezes até 

abandonam a atividade e partem para outros meios de produção tendo como 
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exemplo a produção de cachaça, onde o valor de uma dose equivale ao valor de 2 

litros de leite. 

Desde o início da década de 1980, o turismo começou a despontar em toda 

a região, com a criação do Parque Estadual Ibitipoca no distrito de Conceição de 

Ibitipoca em 1973, iniciou se as primeiras divulgações das belezas naturais e 

culturais da região. 

Este seguimento vem crescendo imensamente no distrito de Conceição de 

Ibitipoca e já vem se alastrando para as demais localidades próximas a região, 

como Souza do Rio Grande, Monte Verde e Funil. O turismo é um grande gerador 

de renda para as populações residentes na cidade e em todo o meio rural, porém 

no município de Bom Jardim de Minas e demais diversos outros, a indústria do 

turismo foi introduzida sem se preocupar com o planejamento, fator que leva a não 

sustentabilidade da atividade, causando sérios impactos sócio-ambientais. 

Atualmente, com o empenho dos governos Municipal, Estadual e Federal, 

Organizações Não Governamentais, Institutos, estudantes e empresários, as 

preocupações com o planejamento já vem sendo levadas em consideração.  

Com muitas dificuldades em conseguir credibilidade de alguns gestores 

municipais, que muitas vezes desprovidos de instrução, não conseguem enxergar 

a suma importância do desenvolvimento do turismo sustentável nos dias atuais. 

Os Circuitos Turísticos estão sendo criados para promover o crescimento e o 

desenvolvimento sustentável do turismo em regiões com afinidades geográficas e 

culturais. A área pesquisada neste trabalho está inserida no Circuito Montanhas 

Mágicas da Mantiqueira, que têm sede em Aiuruoca.  

A região sofre com muitas carências, entre elas o incentivo governamental, 

baixo nível de instrução da população, topografia e solos pouco favoráveis além 

das grandes distâncias dos centros urbanos, que colabora para o 

subdesenvolvimento local e leva a região à nunca gozar de uma agropecuária em 

ascensão, nos moldes das de outras regiões de Minas Gerais.  

A eletrificação rural no distrito se iniciou na década de 1980, levando 

energia nos principais povoados, sendo que nas demais residências fora dos 

aglomerados, muitas ainda hoje, carecem desta necessidade básica do mundo 

atual. Recentemente foi aprovado pelo governo federal o projeto “Luz para Todos”, 
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que irá instalar gratuitamente a energia elétrica em todas as residências da zona 

rural.  

As maiorias das construções de estradas que possibilitou o acesso de 

automóvel nas fazendas, só foram iniciadas na década de 1980. A locomoção 

sempre foi uma grande dificuldade no distrito, sendo que até os dias atuais, os 

principais meios de transporte são os ônibus, que vão três vezes por semana na 

vila de Taboão, e os “caminhões de leite”, que camaradamente representam nos 

locais mais afastados a única opção de transporte, levando desde itens básicos, 

como alimentação até materiais de construção, animais e pessoas, que sem 

demais opções, burlam a lei e se amontoam junto aos latões de leite. 

O fator do não desenvolvimento da região colaborou positivamente para a 

manutenção de diversos recursos naturais e culturais preservados, como o modo 

de vida do camponês da região, que se mantém a centenas de anos exercendo as 

mesmas bucólicas atividades rotineiras, e os campos de altitude que devido à 

carência de implementos agrícolas que facilitam a destruição destes, ainda 

prevalecem com toda sua flora em abundância.  

Toda essa conturbação mexeu com o pacato modo de vida da região, o 

valor do alqueire quadruplicou o preço, gananciosos corretores tentam a todo o 

momento convencer os humildes proprietários de terras a vende-las, chegando a 

ponto de amedrontá-los com a questão do encurralamento. Assim, cerca de dois 

mil hectares já foram adquiridos de pequenos produtores rurais, que diante de 

valores jamais vistos, fatigados com o difícil desafio de sobreviver em uma região 

onde a agropecuária se mantém arcaica, e algumas vezes, amedrontados. 

Resolvem assim, se arriscarem na atitude de dispor do único bem que muitas 

vezes detinham, e não raro migram para as áreas urbanas e arriscam-se em 

outros tipos de negócios, deixando para trás suas raízes e suas pequenas glebas 

de terras, das quais, nunca iria faltar-lhe o alimento.  

Esta intromissão está causando um processo rápido de mudança nos meios 

de produção do local, principalmente, em que a mudança em questão, está 

atrelada a introdução da monocultura de eucaliptos, opondo-se aos meios de 

produção existentes. Onde se poder á causar sérios impactos, tanto no ambiente 

cultural como no natural. 
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Foi fundado no município o Sindicato dos Produtores Rurais de Bom Jardim 

de Minas, que visa promover negociações de compras, vendas e melhoramento 

dos meios de produção agropecuário local, esta iniciativa anima a todos, 

demonstrando que o processo produtivo de pequenos produtores do meio rural 

depende também de melhoramentos e cooperativismo, promovendo o 

desenvolvimento e fortalecimento das produções locais e evitando o êxodo rural, 

“fantasma” que a todo o momento bate a porta do distrito. E considerando as 

futuras ações de planejamento do turismo, a entidade poderá vir a ser uma 

parceira no desenvolvimento da atividade turística sustentável nas imediações. 
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3. REFERÊNCIAS GEOGRÁFICAS 

 
A cidade de Bom Jardim de Minas localiza-se na Zona Sul do Estado de 

Minas Gerais, sua capital é Belo Horizonte. Pertence a Bacia do Rio Grande 

Paraná, o município faz limites com os seguintes municípios: Arantina, 

Andrelândia, Liberdade, Lima Duarte, Olaria, Passa Vinte, Rio Preto e Santa Rita 

de Jacutinga. A área do Município é de 438 Km2, desmembrada em dois distritos, 

a sede é Taboão. A cidade, também conta com bom sistema rodoviário asfaltado, 

que faz a ligação com as principais cidades do Sul de Minas a Zona da Mata 

Mineira (Caxambú á Juiz de Fora), é a rodovia Vital Brasil, BR-267. 

 

 

Mapa da região do município de Bom Jardim de Minas, MG, apresentando no mapa do município a 
área estudada. (Fonte: www.descubraminas.com.br - 2007) 

 

A sede do distrito de Taboão está localizada entre as coordenadas 21° 58’ 

59” latitude Sul e 44° 1’ 59” longitude Oeste, no município de Bom Jardim de 

Minas, estado de Minas Gerais, inseridos no Sistema Geológicos da Mantiqueira, 

fazendo parte do Grupo Andrelândia. O distrito está à cerca de 317Km de Belo 

Horizonte, 248Km do Rio de Janeiro, 412Km de São Paulo e 27Km de Bom 

Jardim de Minas. O distrito de Taboão nos dias de hoje conta com uma população 

de aproximadamente 300 habitantes. O distrito apresenta a pecuária leiteira de 
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subsistência como principal atividade econômica, havendo também outras 

atividades como o comércio informal à pecuária de corte e a agricultura de 

subsistência. Recentemente, a monocultura de eucaliptos vem sendo introduzida 

na região.  

O distrito de Taboão faz limites com Olaria, Rio Preto e Santa Rita de 

Jacutinga, possuindo estradas de chão para as cidades limítrofes do distrito, para 

Bom Jardim de Minas a estrada é 7km de chão até a BR-267 mais 20km até o 

município.  

O relevo do município é constituído por planaltos, com altitude média de 

1.100 metros, porém, está média diminui em direção ao Rio Grande Paraná, para 

formar a planície pluvial que é contornada pelo "mar de morros e serras" com nível 

topográfico mais elevado. O ponto culminante encontra-se a 1.733 metros de 

altitude, na Serra da Bandeira em Taboão. 

 

 

                   Vista parcial do distrito de Taboão (Fonte Própria -2007) 

 

A região de Taboão é constituída de muitas serras de grande altitude, com 

muitas nascentes de água, que faz com que possuem várias cachoeiras na região. 

As nascentes do Rio do Peixe, um dos maiores rios da região, nascem nas serras 

do distrito de Taboão, desce para varias localidades passando pelos municípios 

de Olaria, Lima Duarte e Juiz de Fora, e deságua no Rio Paraibuna, que deságua 
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no Rio Paraíba do Sul. A Serra da Bandeira no Taboão é a divisa dos municípios 

de Bom Jardim de Minas e Rio Preto, é o ponto mais alto do município de Bom 

Jardim de Minas a aproximadamente 1.733 metros de altitude, uma das serras 

mais altas da região, de lá avista toda a região do município, municípios visinhos e 

grandes parques ecológicos da região conhecidos nacionalmente como o Parque 

Estadual do Ibitipoca e o Parque Estadual da Serra do Papagaio em Aiuruoca, 

MG.  

Na Serra da Bandeira em seu ponto mais alto possui um cruzeiro de 

concreto de aproximadamente 3 metros de altura construído pelo prefeito 

Sebastião Delgado de Almeida em 1983. 

 

3.1. INFORMAÇÕES SOBRE O MEIO ABIÓTICO 

 

Os meio abióticos são os componentes da natureza que não possuem vida, 

como as formações rochosas, minerais, os gases e os elementos climáticos. 

 

3.1.1. Clima 

A região apresenta clima tropical de altitude mesotérmico, com inverno frio 

e seco e chuvas elevadas no verão, levando em consideração a situação da 

latitude e da altitude variando entre 990m a 1733m. Segundo RODELA E TARIFA, 

“(...) as diferenças de relevo influenciam as características climáticas, com 

acréscimo de umidade e pluviosidade, e decréscimo das temperaturas nas áreas 

de serras” (2002). De acordo com as médias regionais, o inverno não chega a ser 

desagradável a não ser num ou noutro dia, o mês mais frio, Julho, tem 

aproximadamente médias de 13 e 16°C, máximas diárias médias de 22 e 23°C e 

mínimas de 5 a 10° podendo chegar ainda com mínimas absolutas de até 0°C, 

nesse caso pode gear.  

 

3.1.2. Geologia 

A região faz parte dos Planaltos do Rio Preto, inserida no sistema geológico 

da Mantiqueira e localizada no Grupo Andrelândia, ocorre em grandes 

quantidades o Quartzito e em alguns trechos rochas cristalinas do Gnaisse 
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Piedade; “(...) sobre estas rochas, localmente, desenvolvem-se solos tipos 

Cambissolos álicos, e Latossolos vermelho – escuro”.(RADAMBRASIL, 1983) 

As rochas do grupo Andrelândia são 

representadas por xistos e quartzitos 

subordinados, apresentando localmente caráter 

metamórfico de mezona ou termos gnáissicos 

intercalados. Os xistos geralmente apresentam 

granulometria fina – média e, mineralogicamente, 

são constituídos de quartzo, plagioclásio sódico, 

biotita, moscovita e granada (almandina). Os 

acessórios mais comuns são a hornoblenda, 

epídoto, apatita e magnetita. (EBERT (1955), 

Apud MESQUITA et al., 2001, p15) 

 

Entre as principais formações rochosas e mineralógicas ocorrentes na região 

estão: 

Minerais: Quartzo, Mica, Caulim, Ferro, Feldspatos. 

Rochas Magmáticas: Granito 

Rochas Metamórficas: Quartzito, Gnaisse, Micaxisto, Migmatito. 

Rochas Sedimentares: Arenito, Arcózio, Argila, Conglomerado. 

 

3.1.3. Hidrologia 

A área pesquisada neste trabalho está localizada sobre um divisor de águas 

de duas importantes bacias Hidrográficas, a bacia do Rio Grande e a bacia do Rio 

Paraíba do Sul. O distrito apresenta muitos córregos afluentes dessas bacias 

como: o Rio do Peixe, Rio do Taboão, Córrego das Três Barras, Córrego da Serra 

da Bandeira, Córrego do Goiabal, Córrego do Ataque entre outros córregos e 

ribeirões sem denominação. 

 
3.2. INFORMAÇÕES SOBRE O MEIO BIÓTICO 

 

Os meio bióticos são os aspectos naturais relativos aos organismos vivos, 

as formas de vida ocorrente nos biomas e suas complexidades. 
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3.2.1. Vegetação 

Na região ocorre as duas classes de formações fisionômicas ecológica 

nativa, sendo, a Florestal (Mata Atlântica) e a Campestre, ocorre também à 

vegetação exótica introduzida ou monoculturas. “Estas, Associadas à topografia 

acidentada, resultam numa cobertura vegetal diversificada, constituindo assim um 

complexo vegetacional formado por mosaicos de comunidades de diferentes 

fisionomias”.(ZAIDAN, 2000) “Ocorrendo segundo a classificação fisionômica – 

ecológica das formações:” (RADAMBRASIL, 1983), os Campos Altimontanos, 

Campos Rupestres, Matas Ciliares ou de Galeria, Floresta Estacional 

Semidecidual além das monoculturas (pastagens e culturas). A região encontra se 

em uma zona de transição “(...) de formações vegetais da Floresta Estacional/ 

floresta Ombrófia Mista e Campestre que imprime uma tenção ecológica 

constituindo ecotornos de transição onde as espécies se misturam”.(MESQUITA et 

al., 2001,p 11), fator que transforma a região, em uma área detentora de grande 

diversidade de espécies vegetais. Isso devido à ocorrência de espécies de 

diferentes biomas. 

 

3.2.1.1. Campos Altimontanos  

Esta formação florística ocorre no distrito de Taboão cobrindo grande parte 

do seu território. Os Campos Altimontanos ou de Altitude, como também os 

Campos Rupestres, são enquadrados como refúgios ecológicos. Isso, por 

ocorrerem nos topos das montanhas acima ou em torno de mil metros. “Enfim, um 

mosaico de comunidade sob o controle da topografia local, da natureza do 

substrato e do microclima”.(MENEZES e GIULIETT, 2000). Segundo SANTOS, 

“(...) os Campos de Altitude são formações florísticas situadas nas partes elevadas 

dos maciços montanhosos, constituídos principalmente por espécies arbustivas e 

campestres”.(1999/2004). Podemos citar como espécies destas áreas, a cabeça 

de negro (Cortadeira modesta) (Cladium ensifolium), arnica (lychnophora sp.), 

capim flexinha (Echinolaena inflexa) entre outras.  

Na região de Taboão, estes campos são largamente utilizados para a 

pecuária, fator que ocasiona em grandes impactos, levando as espécies menos 

resistentes ao risco constante de extinguirem de algumas áreas. Isso, devido à 

compactação do solo pelo pisotiamento e o super pastejo das espécies em 
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crescimento, como também, pela ação do fogo, alternativa utilizada pelos 

fazendeiros, com intuito de adquirir pastagens mais verdes e nutritivas para seus 

rebanhos. Um outro fator de eliminação dos Campos de Altitude da região é a 

troca da vegetação nativa pelas monoculturas de eucaliptos e brachiaria, sem 

levar em consideração a importância destes ecossistemas pioneiros para o 

equilíbrio ecológico local. 

 

3.2.1.2. Campos Rupestres 

Sendo os Campos Rupestres “(...) um dos maiores centros de 

biodiversidade e endemismo do Brasil, estes são agrupamentos de vegetação que 

refletem condições ecológicas diferentes das de vegetação regional, onde são 

encontrados endemismos específicos, indicando um isolamento 

antigo”.(RADAMBRASIL, 1983). Esse tipo de vegetação ocorre nas áreas de 

domínio das formações quartziacas do distrito de Taboão e entorno, normalmente 

em áreas de maiores altitudes da região, como na Serra da Bandeira, Serra do 

Ibitipoca, Serra de São Domingos da Bocaina, Serra de Lima Duarte, Serra Negra, 

Serra da Mira, Serra do Funil, entre outras serras de alta altitude. Nestes campos, 

a paisagem é fortemente influenciada pelas canelas de ema (Velloziaceae), dedo 

de moça (Orquideaceae), bromélias (Broméliaceae), capim do campo 

(gramineae), sabugo do diabas (Cactaceae), sempre vivas (Euriocaulaceae) além 

de gêneros arbustivos como candeia (Vanillosmopsis erythropappa) e a arnica 

(Lychnophora sp). A presença do capim gordura (Melines minutiflora), que é uma 

espécie introduzida na região como alternativa de melhores pastagens, vem se 

alastrando e ameaçando drasticamente os Campos Rupestres. Isso ocorre devido 

a sua fácil adaptação aos ambientes naturais destes campos, impedindo o 

desenvolvimento das espécies nativas destas áreas, que são formadas pelas ilhas 

de domínio dos quartzitos. 

 

3.2.1.3. Matas Ciliares ou de Galeria 

Apesar de se encontrarem bastante ralas e estreitas devido à extração 

seletiva de madeira e o desmatamento para a transformação das áreas ciliares em 

pastagens, as matas ciliares ocorrem em toda a região contribuindo para os 

remanescentes de mata nativa. Estas matas, embora localmente diferenciadas, 
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pertencem a gêneros atlânticos, e em algumas áreas de sua existência, 

apresentam características específicas, como descreve RODELA: 

As matas ciliares, em sua grande maioria e 
extensão, constituem adensamentos arbustivos 
que acompanham a distribuição dos solos mais 
espessos, em condições de vertente ou de 
terrenos concavizados. Esse subtipo de 
vegetação mostra se úmido, com a ação dos 
ventos reduzida, e com presença marcante e 
diversificada de bromélias, musgos, e nas bordas 
ou áureas menos sombreadas, muitos tipos de 
liquens. (2000) 

 

3.2.1.4. Floresta Estacional Semidecidual 

“A Floresta Estacional Semidecidual ou floresta tropical subcaducifólia, 

apresenta rítmo estacional que se traduz por relativo grau de diciduidade foliar 

provocada por estiagem prolongada ou por frio intenso”.(VELOSO e GÓES 

FILHO, 1982, p. 09). Destacando dentre as principais espécies do estrato arbóreo 

ocorrente na região estão: os paus do’ óleo (Copaifera spp), cedro (Cedrela sp), 

camará (Gochnatia Polymorpha), quaresmeira (Tibouchina spp), ipês (Tabebuia 

spp) dentre outras. Em algumas encostas ocorrem povoamentos monoespecíficos 

de Vanillosmopsis erythropappa (candeia). Na região de Taboão, as Florestas 

Semideciduais juntamente com as formações Campestre, originalmente, cobriam 

quase todo o distrito, atualmente, seus agrupamentos residuais se encontram em 

áreas onde o acesso é mais difícil, onde estão os poucos remanescentes em 

estado primário, ou nas reservas particulares das fazendas, onde sua existência, 

não é fundamentalmente para a preservação e sim para extração para uso próprio 

de madeira seletiva, caracterizando estes remanescentes florestais como 

vegetação secundária. As vegetações nativas em recuperação ocorrem também 

em propriedades que se encontram abandonadas pelos seus respectivos donos, 

onde estas formações se apresentam em diferentes estágios de regeneração. 

Desde capoeirinha até capoeirão, já constituída o estágio realmente arbóreo da 

“floresta secundaria”. 
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3.2.1.5. Pastagens Introduzidas ou Exóticas 

Na região, as áreas de pastagens introduzidas, ocupam os ambientes 

desmatados das formações florísticas nativas, tendo como principais espécies 

introduzidas a Melínes minutiflora (Capim Gordura) e a Brachiaria sp. (Brachiaria). 

Sendo grandes invasoras e impactantes aos ambientes naturais. Estas, são 

espécies nativas de regiões tropicais, normalmente originárias do continente  

africano  e trazidas  para  o  Brasil  e para a região, como  alternativa  de aumentar 

a produção da  pecuária, apresenta grandes valores nutricionais, resistência ao 

pastoreio intensivo, além de serem   bem  adaptáveis  aos  climas  e  solos  

brasileiros. 

 

3.2.2. Fauna 

Dentro dos limites da área pesquisada nesta monografia, ainda não foi 

desenvolvido nenhum trabalho de pesquisa qualitativo ou quantitativo referente a 

inventariação das espécies da fauna nativa local. Porém, devido à combinação de 

pesquisas e inventariações recentemente realizadas no distrito vizinho de Funil, 

visualização e relatos de moradores locais. Foi possível chegar a um 

levantamento qualitativo aproximado da fauna dos mamíferos dos peixes e da 

avifauna da região. 

Existe aproximadamente na região, cerca de 25 a 30 espécies de 

mamíferos de médio e grande porte, como a Capivara, Onça Parda, Jaguatirica, 

Lobo Guará, Paca, Lontra, Mão Pelada, além de primatas como o Sauá e o Mico 

Estrela (O Bugio e o Muriqui também compunham a fauna da região, porém já se 

encontram extintos nas áreas pesquisadas).  

A avifauna possui uma boa representatividade, existindo mais de 200 

espécies, entre elas, o Marrequinho, Pato Selvagem, Garça, Carcará, Canário da 

Terra, Bem-te-vi, Azulão, Tucano, Papagaio Maracanã, Pintassilgo, Sabiá 

Laranjeira, Sabiá do Campo, Sangue de Boi e etc. 

A Grande maioria das espécies de peixes que vivem na região ocorrem no 

Rio do Peixe, dezenas de espécies nativas vivem neste rio, porém, a pesca 

indiscriminada com rede, arrastão e a desoxicigenização e intoxicação das águas 

das lagoas com carbureto ou gás, como também, a introdução de espécies de 
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peixes exóticos, como o Bagre Africano, põe em risco os ecossistemas daquele 

rio, podendo levar a extinção algumas espécies de peixes, anfíbios entre outros.  

Algumas espécies nativas do Rio do Peixe: Dourado, Piaba, Mandí, 

Tubarana, Traíra, Piau, Chorão, Lambari do Rabo Vermelho. Nos córregos e 

ribeirões as espécies que mais ocorrem são: Lambari Barriga Azeda, Lambari do 

Rabo Vermelho, Bagre (Maria Mole), Cará e Traíra. 

 

3.3. ASPECTOS DA VIABILIDADE TURÍSTICA DO DISTRITO 

 

3.3.1. Taboão 

A mineiridade no distrito de Taboão é uma característica, com povo tímido 

por natureza e receptivo por prazer, tem a pesca como principal atividade turística, 

mas oferece também, grande potencial ecoturístico, tendo a Serra da Bandeira de 

onde se tem uma exuberante vista de toda a região, além do Cruzeiro, local onde 

alguns praticantes saltam de Parapente. Foi realizado na região de Taboão o 

inventário da oferta turística nos atrativos turísticos, e verificamos que Taboão 

possui um grande número de cachoeiras, grutas e serras, além de lagoas, antigos 

garimpos, fazendas e um laticínio na localidade de Rio do Peixe. Como a culinária, 

que se mantém com todas as características da verdadeira e tradicional culinária 

mineira. 

Em Taboão o fluxo turístico é pouco intenso, isso devido ao turismo de 

pesca que já vem ocorrendo nos povoados e arredores há bastante tempo, porém 

como todo o distrito ainda carece de equipamentos e infra-estrutura turísticos. 

Taboão é um das mais belas localidades da região, guarda em seus arredores, 

além da Serra da Bandeira, um vasto número de atrativos, como as belas 

formações rochosas das Pedreiras da Serrinha, a Gruta das Três Barras, Gruta do 

Paredão, Gruta do Remanso, a Cachoeira do Presépio, Cachoeira das Crianças, 

Cachoeira do Remanso, Cachoeira do Joel, Cachoeiras das Três Barras, 

Cachoeira do Darci, Cachoeira da Cabeceira, Cachoeira do Joaquim Modesto, 

Cachoeira do Aristides, Cachoeira do Flandinho, Cachoeira do Homem da Cobra, 

Cachoeira do Jota, Cachoeira do Bambuzal, Cachoeira da Pedra Branca, 

Cachoeira do Salomão, Cachoeira do Zé Pedro, Cachoeira da Serrinha entre 
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outras cachoeiras, a Fazenda do Adolfo (antiga Fábrica do Adolfo), a Pousada 

Águas Verdes, Pousada Parque das Cachoeiras, entre vários atrativos existentes 

em Taboão, além da topografia que permite e oferece um agradável clima de 

montanha, frio no inverno, ameno no verão e frescas brisas em todas as estações 

do ano. 

Os moradores do distrito de Taboão oferecem a tradicional hospitalidade 

mineira. Ainda mantendo uma cultura com notável originalidade, as festas em 

ação de graças ao padroeiro de São Sebastião do Taboão que é comemorada no 

dia 20 de janeiro, oferecendo uma grande programação para diversos tipos de 

públicos, sendo eles: shows de forró, som mecânico, jogos de futebol masculino e 

feminino, procissão, Alvorada com a Banda da cidade, leilão de prendas e 

bezerros que são arrematados na rua, em meio à festa, servindo de diversão para 

todos os moradores da região, que a toda hora gritam seus lances em nome de 

São Sebastião do Taboão. 
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4. ASPECTOS CULTURAIS 

 

As particularidades das manifestações culturais de cada povo são 

fundamentais para diferenciá-los culturalmente, os valores as crenças e os 

costumes são essenciais para caracterizar uma região. Todas as ações de um 

povo têm suas raízes, das quais, deram-se base para o desenvolvimento de sua 

cultura.   

Na região de Taboão, alguns dos costumes mais antigos ainda prevalecem 

fazendo parte do cotidiano dos habitantes daquela região, ou seja, o patrimônio 

cultural intangível ainda que enfraquecido, prevalece. Dentre estes, vale destacar 

alguns como: 

1 – A tradição do fogão a lenha, prevalece sendo a forma mais utilizada para o 

preparo da comida, apesar de na maioria das residências já haver o fogão a gás; 

2 – As visitas, geralmente são recebidas pela porta da cozinha, desprezando a 

porta da sala em sinal de informalidade e afetividade, o dono da casa, costuma 

ainda dizer “vamos chegar por aqui mesmo, aqui nós somos todos de casa”.  

3 – As benzeções, dadas por alguns anciões benzedores da região, são aplicadas 

em pessoas e animais, sendo alternativa de cura de dores, doenças entre outros 

males como os maus olhados e mandingas; 

4 – Os vizinhos ainda se presenteiam com provinhas de carne em ocasiões de 

abate de porcos; 

5 – As donas de casa desprezam as vassouras industrializadas, e para varrerem 

seus terreiros, saem em busca das vassouras do campo e durante a colheita, 

aproveitam ainda para trazer alguns “ramos de chá”; 

6 – As procissões, que são praticadas em épocas de festividades religiosas no 

distrito, são feitas com a imagem do santo padroeiro de sua respectiva capela 

sobre os andores que são conduzidos pelos fieis nas ruas do distrito; 

7 – O leite, principal fonte de renda da população, ainda é ordenhado 

manualmente e transportado em mulas, desde os currais de bambu construídos 

no meio dos pastos, até os pontos de leite onde são recolhidos pelos caminhões. 

Na Sexta-feira da paixão, único dia que a produção não vai para os laticínios, o 

leite é distribuído gratuitamente para a população de baixa renda da região, que 

durante a madrugada em clima alegre e descontraído, saem do distrito e vão para 
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as fazendas encherem suas latas, dando prosseguimento a uma tradição 

centenária; 

 

 

Pecuarista do distrito ordenhando manualmente, retratando a permanência de costumes e 
métodos tradicionais. 

(Fonte: Acervo de Marcio Lucinda Lima, 2007 - Fazenda Boa Esperança). 

 

8 – Nos forrós que acontecem nas fazendas é de costume os rapazes trazerem 

litros de cachaça e esconder entre as moitas dos arredores da festa, para de vez 

em quando, ir tomar um trago, e quando a cachaça de algum acaba ou se perde 

do litro, é de costume ficar jogando pedregulhos para todos os lados, até encontrar 

algum litro de outro alguém que bobeou ao deixá-lo por ali. Por isso, nas festas, 

ver pessoas no meio do mato jogando pedrinhas não é loucura é um ato normal, 

porém costuma virar em confusões. 

9 – Como a região é muito fria, é costume nas casas, terem uma laje de pedra no 

centro da cozinha para fazer pequenas fogueiras durante a noite, com o propósito 

de esquentar a casa. 

 

Infelizmente, algumas manifestações culturais, folclóricas, costumes e 

festividades tradicionais da região, já foram mais significativas e presentes nos 

valores da população local. Na atualidade, algumas destas, já foram extintas, não 

são tão praticadas como antes ou perderam algumas das suas características que 

as identificavam com a região. Um dos motivos do abandono e desinteresse por 

algumas atividades culturais das localidades poder-se-a acarretar as facilidades 

de deslocamento da região, o fácil acesso da população aos meios de 

comunicação de âmbito nacional e internacional, ou seja, uma aculturação das 

novas gerações pelos meios de comunicação (televisão e rádio), que foram 
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amplamente difundidos com a distribuição de energia elétrica em vilas e fazendas 

da região, no período das duas ultimas décadas.  Período este, que se atribui ao 

início do enfraquecimento das manifestações culturais locais.  

Manifestações como o Calango, a Folia de Reis e a Reza para as Almas ou 

Encomendação das Almas, em outros tempos, eram amplamente praticadas e 

aceitas pela população, hoje se encontram em estágio de extinção. O distrito, as 

fazendas e casas de colonos, que até por volta da década de 1980, todos os anos, 

esperavam e se preparavam para receberem a Folia de Reis e a Reza para as 

Almas, já não mais se preparam como antes, pois das citadas manifestações 

todas estão extremamente enfraquecidas, descaracterizadas e muitas vezes 

ignoradas pelos moradores, que não oferecem apoio e muitas vezes fecham as 

portas de suas casas para os foliões.  

No caso das manifestações folclóricas como a Folia de Reis e Reza para as 

Almas, os antigos foliões, rezadores e cantadores que traziam de seus ancestrais 

a arte e a religiosidade sem nenhuma influência cultural externa, já morreram ou 

estão idosos, os jovens, já pouco se interessam por tais atividades, que devido 

aos efeitos da globalização das interferências culturais e da falta de uma 

educação voltada para a valorização da cultura local regional, muitas vezes dizem 

sentir vergonha, desconhecer ou “não se animam para essas coisas”. Levando 

assim, a não continuidade de tais manifestações e conseqüentemente, parte da 

identidade cultural da região a extinção. Um plano de revitalização e manutenção 

das manifestações culturais da região é necessário e urgente, a fim do não 

desaparecimento dessa riqueza cultural que faz parte da alma das povoações do 

distrito. 

 

4.1. MANIFESTAÇÕES FOLCLORICAS E CULTURAIS DA REGIÃO 

 
“A preservação do bem cultural está vinculada à correta utilização e 

integração deste ao cotidiano da comunidade, onde o poder público deve ter uma 

atuação excepcional, fornecendo recursos técnicos, materiais e apoiando 

organizações coletivas capazes de assumir as ações de preservação necessárias” 

(ALVES, 2005 pg. 52) 
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A região de Taboão guarda uma rica cultura de manifestações folclóricas e 

culturais, sendo que algumas estão se perdendo na região pela falta de pessoas 

para dar continuidade as tradições. Suas manifestações vêm seguindo de 

tradições antigas locais, sendo elas o Calango, as Folias de Reis, a Queima do 

Judas e a Reza para as Almas. 

 
4.1.1. O Calango 

Tipo de desafio verbal rimado e cantado com versos feitos repentinamente 

(lembrando os repentistas do sertão nordestino). O Calango pode ser ouvido nas 

vendas do distrito, onde geralmente homens se divertem e se exaltam, vendo e 

ouvindo as rimas que muitas vezes acabam em insultos, confusões e risos.  

 

4.1.2. As Folias de Reis 

A Folia de Reis, manifestação cultural presente em grande parte do estado 

de Minas Gerais, é presente no distrito de Taboão e região. A Folia de Reis é 

composta por diversos músicos, que saem durante dias em intensa peregrinação 

pela região, cantando e rezando nas casas e pedindo pouso e comida nas 

fazendas, sendo em algumas, recebidos com grande satisfação. O palhaço, figura 

vestida com roupas vermelhas e florida, usando máscara de couro de vaca e nariz 

de bico de tucano, tem a função de simbolizar (o demônio que atormenta os três 

reis magos), este, quando chega nas casas, dança e faz palhaçadas a fim de 

ganhar algumas moedinhas, incansavelmente, pula e bate sua bengala com o 

propósito de divertir os moradores da casa e encher seu pequeno embornal, que é 

chacoalhado a todo o momento. A bandeira sempre carregada à frente tem 

estampado a figura dos três reis magos com o menino Jesus no presépio, onde, 

em torno dela, em todas as casas é cantado e rezado orações, nas quais pedidos 

são feitos para a bênção da casa e da família. 

Hoje, novas folias formadas por jovens dispostos a não deixarem que a 

tradição acabe, ainda cantam e rezam na região, porém, sem apoio e incentivo. 

Uma destas folias é a folia denominada Estrela do Oriente, existindo desde 1991 é 

originária do povoado de São Francisco do Prata no município de Olaria e 

comandada pelo Sr. Onofre Marcelino da Silva. Esta percorre no distrito de 

Taboão e alguns povoados e localidades da região. Existe também uma outra folia 
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vinda de Bom Jardim de Minas, que percorre a parte do distrito correspondente a 

região de Debaixo da Serra e Rio do Peixe. 

 

4.1.3. A Queima do Judas 

Forte tradição cultural da região, que também ultimamente vem 

enfraquecendo. A queima do Judas acontece no Sábado de aleluia, onde, em 

meio à praça é queimado com a participação de toda a comunidade, um boneco 

geralmente construído de pano recheado de palha e fogos de artifício. O boneco 

simboliza (Judas Iscariotes, apóstolo que traiu Jesus Cristo e depois cometeu 

suicídio na forca).  Na queima, também é de costume roubar (simbolicamente) 

objetos de pessoas da localidade para colocar nos pés do Judas; uma vez que 

seus donos sob muitas risadas terão que ir até o local para recuperá-los, sendo 

permitido só após o Judas for queimado.  

Ler versos sátiros, indiretamente destinados a determinados moradores da 

comunidade faz também parte da queima do Judas. As pessoas que viram vítimas 

dos versos são pessoas que de alguma forma “caíram na boca do povo” ou 

cometeram alguma atitude de desagrado para a população ao longo do ano.  

 Após a queima do Judas, toda a comunidade se dirige em direção as 

vendas, onde comentam os versos e os “roubos” em clima de grandes gozações, 

ou ao forró, que durante o resto da noite é animado por todos. 

 
4.1.4. A Reza para as Almas 

“A encomendação das almas é uma cerimônia religiosa cristã de origem 

européia, medieval, de caráter popular, trazida pelos portugueses para o Brasil a 

mais de 400 anos. Em Minas Gerais, diz-se que ela passa de geração para 

geração desde o século XVII”.(RESENDE, In Guia da SERRA, 2005). No distrito 

de Taboão, a Reza para as Almas como é mais chamada já teve maior 

importância na cultura local. Praticamente, em todos os povoados e localidades, 

os vizinhos se reuniam e todos os anos durante a quaresma saiam para 

encomendar as almas dos amigos e parentes falecidos. Hoje, ainda restam na vila 

de Taboão, algumas poucas pessoas que mantém a tradição viva. A reza para as 

almas, por falta de novos seguidores, corre sérios riscos de desaparecer das 

manifestações culturais regional.  
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Segundo pessoas que participavam das encomendações, os grupos de 

reza para as almas não passavam apenas nas residências das vilas e povoados, e 

sim em todas as residências das fazendas da região. Utilizando instrumentos 

feitos basicamente de bambu e madeira, denominados de Berra Boi, Matraca e 

Reco-reco, no período da quaresma, algumas pessoas das comunidades, reuniam 

se em grupos formados por homens, mulheres e crianças e saiam durante a noite 

em procissão de residência em residência, chegavam de surpresa nas casas, 

tocavam os instrumentos para invocar as almas e avisar aos vivos da chegada dos 

rezadores. Cantavam todos e rezavam em oferenda as almas dos parentes dos 

moradores daquela residência e dos cemitérios próximos.  

Durante as encomendações, é proibido para os moradores, abrir janelas e 

portas, acender luzes ou até mesmo, espiar por frestas e fechaduras, pois se 

desrespeitarem tais regras, verão uma multidão de almas, que ali foram invocadas 

pelas orações.   

Quando se está em um grupo de Reza para as Almas, não se pode olhar 

para trás ao longo da procissão, pois se olhar, verá as almas acompanhando o 

grupo, entre elas algumas perdidas.    

 

4.2. FESTAS RELIGIOSAS TRADICIONAIS DO DISTRITO 

 
Tratando-se de um distrito detentor de grande religiosidade, as festas 

tradicionais da comunidade são na maioria de cunho religioso. As principais festas 

são a do Santo Padroeiro que são comemoradas em Janeiro e na ultima semana 

do mês de Julho. Nestas festas envolve uma série de eventos, como o leilão de 

gado, leilão com prendas doadas pelos fiéis das comunidades, e a tradicional 

alvorada musical nas ruas, sempre animadas com foguetes e bandas musicais da 

cidade e região. Estas alvoradas são realizadas pela madrugada na intenção de 

acordar o povo com bastante alegria e euforia para as festas que estão sendo 

realizadas. As festas também possuem uma extensa programação social e 

religiosa, contando com missa e procissão pelas principais ruas do distrito, sendo 

estas sempre acompanhadas por banda de música e queima de fogos de artifícios 

e muitas barracas de camelôs pela cidade onde se vendem de tudo, desde 

artesanatos, roupas, brinquedos, bijuterias, comidas e bebidas diversas. 
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Geralmente essas festas se compõem de missas, procissões, bailes sertanejos, 

shows pirotécnicos, campeonato de futebol, fogueiras e leilões. Há geralmente por 

parte dos fazendeiros da região, até casos de doação de bezerros e porcos, que 

juntamente com as outras prendas, são arrematados pelos visitantes e os próprios 

moradores, e a arrecadação é doada a igreja.  

Os leilões são uma das principais atrações das festas, que é organizado 

pela comissão responsável pelo evento, juntamente com as mesárias (meninas da 

comunidade) que ficam por conta de arrecadar as prendas e enfeitá-las, 

colocando-as dentro de cartuchos (cone feito de papel e envolto com fitas 

coloridas) ou amarrando laços de fita nas mesmas. Os leilões são animados pelos 

“gritadores de leilão” que com rápidas palavras vão induzindo as pessoas ali em 

volta a aumentar seus lances que são geralmente influenciados pelos fazendeiros 

ou moradores que gostam de mostrar seu poder aquisitivo, como também pelos 

“botadores de fogo” que elevam o valor da prenda e antes que ela seja entregue 

“pulam fora”. 

O Campeonato de Futebol são realizados nas festas tradicionais de 

Taboão, participam times de Taboão, cidades próximas e localidades como: 

Debaixo da Serra, Rio do Peixe, Bom Jardim de Minas, Funil, Rio Preto, 

Quintilhanos, São Domingos da Bocaina, Olaria, Itaboca e Lima Duarte. O 

campeonato possui vários jogos em chave com eliminação e premiação para os 

times vencedores. 

 A tradicional festa do padroeiro do Taboão atrai pessoas de várias regiões 

e cidades, que chegam de ônibus (excursão ou linha especial), carros, motos e 

cavalos. As festas atraem varias pessoas de diversas cidades da região como 

Bom Jardim de Minas, Arantina, Rio Preto, Olaria, Lima Duarte, Santa Bárbara do 

Monte Verde, e etc, sendo que muitos são de longe como Volta Redonda, Barra 

Mansa, Valença, São José dos Campos, Juiz de Fora e outras cidades, 

movimentando assim toda a economia do local. 

Realizada no dia 20 de Janeiro, dia do padroeiro de São Sebastião a 

famosa e tradicional Festa de Taboão, já foi considerada a melhor festa das 

redondezas. Hoje um pouco enfraquecida, necessita se adequar a métodos mais 

modernos de organização de eventos, isso, respeitando e incentivando suas 

características tradicionais e culturais. A festa do mês de julho é comemorada em 
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Louvor a São Sebastião do Taboão, no ultimo final de semana do mês. Além de a 

festa necessitar métodos modernos para organização de eventos, sua data 

sempre coincide com grandes festas da região como a Exposição Agropecuária de 

Santa Rita de Jacutinga e o Festival de Férias de Andrelândia, fazendo que as 

pessoas da região direcionam mais para esses eventos, além de maior porte e 

melhores atrações há também as condições de acesso das estradas. 

A carência de pessoas que tomem frente na organização desta, bem como 

a carência de apoio, inovação e incentivos da igreja, estão levando tradição da 

festa do Taboão ao desaparecimento. E necessário que pessoas da comunidade, 

juntamente com o órgão responsável pela cultura e turismo do município e a 

igreja, tome ciência da importância desta festa para o distrito, e voltem a promove-

la com toda a animação, contando com a tradicional fogueira, com o forró, 

campeonatos de futebol, barraquinhas e religiosidade.  

 

4.3. HISTÓRIAS E LENDAS 

 
 A região de Taboão é conhecida pelos contadores e pela quantidade de 

histórias e lendas que compõe a cultura do distrito. O fato de a região ter sido uma 

das primeiras a ser colonizada na região, ocasionou em séculos de 

acontecimentos, histórias e vestígios de épocas passadas, contribuindo assim 

para essa riqueza da cultura local. 

 Uns dos maiores contadores de histórias do distrito são os Sr Joaquim 

Cassiano e Sr Geraldo Alexandre conhecedores de dezenas de histórias e lendas 

e segundo eles, vivenciados de diversos fatos sobrenaturais ocorridos na região.  

 

4.3.1. O Homem da Cobra 

Segundo moradores mais antigos de Taboão, havia um homem Alemão que 

era foragido da segunda guerra mundial, ele comprava cobras na região de 

Taboão. Este homem tinha criações de cobras próximo ao Taboão e em Santa 

Bárbara do Monte Verde, ele tirava os venenos das cobras e vendia, depois 

jogava as cobras para o rio abaixo. Este Alemão por não falar direito o Português, 

os moradores de Taboão não entendia o que ele falava direito e não conversava 

com ninguém, pois quando ele ia à Vila de Taboão ele pagava muita cerveja e 
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cachaça para o pessoal de Taboão para fazer amizades. Um dia uma cobra 

Cascavel de sua criação o mordeu no seu cativeiro de cobras, como não tinha 

nenhum posto de saúde em Taboão, ele foi levado para o hospital de Rio Preto, 

chegando lá ele não agüentou e morreu. 

 
4.3.2. O Corpo Seco das Três Barras 

A lenda do Corpo seco das Três Barras é contada pelos moradores mais 

antigos de Taboão, depois de aproximadamente uns Sete anos que as pessoas 

morrem, seus ossos são retirados do caixão e são embalados ou engavetados no 

cemitério, o corpo seco foi retirado do caixão do cemitério por que não ficou só o 

osso para serem guardados, este corpo ficou com a pele por cima do osso. 

Segundo contam, o corpo seco foi jogado nas pedreiras das Três Barras, e depois 

disso sempre que as pessoas passavam por perto das Três Barras ouvia barulhos 

estranhos.  

Conta-se que o falecido Sr. Pedro Cassiano, morador de Taboão, passava 

a cavalo à noite nas proximidades das pedreiras das Três Barras, estava voltando 

da casa de sua namorada, quando alguma coisa que ele não sabia o que era veio 

em sua direção e puxou o rabo do cavalo, daí o cavalo não saia mais do lugar, e 

ele com muito medo deixou o cavalo e foi embora correndo para a casa. 

   

4.3.3. A Luz das Três Barras 

 Conta–se em Taboão, que na região das Três Barras, em alguns dias a 

noite havia uma luz igual um farol de carro em varias direções no meio da mata, 

fazendo riscos do alto para baixo, de um lado para o outro. Segundo o Sr Joaquim 

Cassiano, (...) “o pessoar que rodava aqueles canto de lá, que via a luz rodando 

nas três barras, embocaram berano a mata pra achar a tal luz que nenhum 

individu conseguiu achar de onde via a bendita luz, e dispois dessa história 

ninguem passa ali mais a noite sozinho”. Pelos acontecimentos na região das Três 

Barras como a história da luz e do corpo seco, muitos moradores de Taboão não 

passam no local à noite ou sozinhos, com medos das histórias contadas pelos 

moradores mais antigos. 
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4.3.4. O Gritador da Serra 

O gritador da Serra, segundo os contadores de histórias, era um homem 

grande com as pernas muito cumpridas, que corria muito nos morros e dava 

muitos gritos no meio da mata. Os moradores da região tentavam ir atrás do 

“gritador”, mais ninguém conseguia acompanhar ele, pois corria de mais. Segundo 

conta o Sr. Joaquim Cassiano, (...) “um dia, tava o Zinho e o Gerardo colhendo 

milho lá perto da Serra, quando vê deram três grito arto no meio do nada, ai o 

homi grande de perna cumprida saiu correndo no meio da samambaia subindo a 

serra”.  

 
4.3.5. As Almas Penadas 

As almas penadas, segundo os contadores de histórias de Taboão, vagam 

diariamente pela região, lamentando seus sofrimentos em encostas e grotas 

fundas, dizem soltar tristes gritos de agonia. As almas penadas, na esperança de 

alguma atitude piedosa que amenize seus sofrimentos, gritam quando avistam 

pessoas. Por isso, se estiver em alguma grota funda, encosta ou paredão e ouvir 

um grito triste - melancólico, pode crer que tem uma alma penada te avistando, 

então, é só rezar uma Ave Maria para a vagante, que ficará tudo certo, agora, é 

aconselhável rezar duas Ave Marias, uma para o alívio da alma penada, e outra 

para ela não vir expressar sua gratidão, porque, segundo os contadores, elas têm 

este costume, e dizem não ser nada interessante. 

 

4.4. PARTICULARIDADES DA CULINÁRIA LOCAL 

 
 A culinária do distrito é predominantemente mineira, predominando o trivial 

simples como: arroz, feijão, angu, couve e torresmo ou queijo, também não 

dispensa uma boa feijoada ou frango com quiabo e angú. O feijão consumido é 

carioquinha e preto. Existem pratos e receitas típicas, pouco conhecidas e 

utilizadas em outras regiões, como é o caso de exemplos: O Frango com Brotos 

de Samambaiuçu, Frango com Broto de Bambu, Doce de Pau de Mamoeiro e o 

Angu – Doce. Apesar de que os costumes atuais (contra o colesterol), o 

bonjardinense, principalmente da área rural, não abre mão do costume de 

cozinhar com gordura animal (de porco). E sua vocação natural para a 



 

 

57 

agropecuária também leva ao bonjardinense boas opções de queijos, leite e 

demais laticínios. Os Laticínios Bom Jardim e Rio do Peixe são os maiores em 

processamento e transformação de leite e derivados da cidade e seus produtos 

são famosos em outros mercados. A região é famosa por produzir os melhores 

queijos mineiros artesanais do Brasil, e estes são produzidos com bastante 

capricho e higiene por pequenos produtores rurais, que orgulhosamente mantém 

suas tradições há décadas, passando de pai para filho a famosa "receita" de 

fabricação de queijos. ALVES descreve a culinária típica da região dizendo que: 

(...) “reina” o frango caipira, acompanhado de 
arroz branco, feijão, angu e couve, podendo Ter 
algumas alterações nas formas de preparo ou 
acréscimos de ingredientes como: frango ao 
molho pardo, com palmito ou quiabo (...) tem 
variedades como a carne de porco, boi e peixe. 
 Para a sobremesa, é fácil de se encontrar nas 
mesas das casas doce de cidra, de laranja, de 
figo, de pêssego, de goiaba, certo de que todos 
estes têm suas épocas de frutificação (...). 
 Para o café é comum encontrar a tradicional 
broa de fubá, bolo de laranja, bolo de cenoura, 
café, leite, queijo e manteiga todos preparados 
na própria região. (2005, pg. 56) 

 

Em seguida descreveremos duas receitas típicas e bastante apreciadas da 

região de Taboão: 

 

1- Doce de Pau de Mamoeiro 

Ingredientes: 1 litro de leite, 250g de coco ralado, 500g do pau do mamoeiro (sem 

casca) ralado, 700g de açúcar cristal; 

Modo de preparo: misture todos os ingredientes em uma mesma vasilha, leve ao 

fogo e mexa até que chegue a ponto de corte. 

OBS: A medida da receita acima equivale para u m tabuleiro de 44 por 24 

Centímetros; 

2- Angu-Doce 

Ingredientes: 1 litro de água, 500 G  de fubá coado, açúcar a gosto. 

Modo de Preparo: coloque a água em uma panela média de fundo redondo, deixe-

a esquentar até o ponto de quase borbulhar, adicione o fubá, (faça três cruzes 
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sobre ele dentro da panela – superstição local) misture, adicione o açúcar e 

amasse o Angu até que ele esteja descolando do fundo da panela. 
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5. FATORES CONDICIONANTES RELATIVOS A ATIVIDADE TURÍSTICA NO 
DISTRITO DE TABOÃO 
  

Para se estudar e planejar o fenômeno turístico de uma região é necessário 

ter se um pleno conhecimento dos fatores que possibilitam, influenciam ou 

poderão vir influenciar a atividade turística naquela área.  

 
5.1. INVENTÁRIO DO POTENCIAL E OFERTA TURÍSTICA 
 

O inventário da oferta turística é o primeiro passo para a realização do 

diagnóstico turístico de um determinado local. Os dados levantados no inventário 

nortearão as linhas de pesquisas, oferecendo dados úteis aos posteriores estudos 

e tomadas de decisões, nas decorrentes fases do planejamento estratégico. 

O inventário busca dados e informações como: tipos e número de atrativos 

reais e potenciais existentes, facilitando assim a detecção das modalidades de 

turismo passíveis de serem implantadas na região, como a situação atual da infra-

estrutura e da qualidade dos equipamentos e serviços turísticos oferecidos, os 

meios de transporte e facilidades de locomoção na área, os tipos e qualidade das 

instituições de saúde, saneamento básico, aspectos culturais e naturais, entre 

outros. No inventário turístico do distrito de Taboão, foram utilizados apenas os 

formulários referentes a: atrativos turísticos, distritos, alimentação, espaço para 

eventos e saúde. Os dados referentes à história, geografia, cultura, folclore entre 

outras informações, foram descritos em capítulos específicos. 

 A realização do inventário turístico do distrito de Taboão, foi realizado 

durante o segundo semestre de 2007, foram utilizados formulários adaptados dos 

formulários oficiais da Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais – SETUR 

– MG disponibilizados para instituições de pesquisa e prefeituras pelo site 

www.descubraminas.com.br, estes formulários foram adaptados de acordo com as 

necessidades impostas para o levantamento dos dados da área pesquisada. 

Sendo levantados dados a partir de pesquisas de campo, bibliográficas e 

entrevistas com estudiosos e moradores locais, a fim de coletar todas as 

informações necessárias para um rico preenchimento de cada formulário utilizado.  

Durante os levantamentos dos atrativos turísticos reais e potenciais da 

região, foram selecionados para compor o inventário os atrativos considerados 
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com maior potencial. Isso, independendo de fatores como: acesso, localização e 

distancia. Além destes atrativos considerados relevantes nesta pesquisa, existem 

outros locais na área pesquisada que devido suas características e se agregados 

algum valor, futuramente poderão compor outros inventários.  

 No distrito, foram selecionados e inventariados vinte e seis atrativos, sendo: 

01 Igreja, a Igreja de São Sebastião do Taboão, 17 cachoeiras, sendo elas a 

Cachoeira do Homem da Cobra, Cachoeira do Bambuzal, Cachoeira da Pedra 

Branca, Cachoeira do Jota, Cachoeira do Flandinho, Cachoeira do Aristides, 

Cachoeira das Crianças, Cachoeira do Presépio, Cachoeira do Remanso, 

Cachoeira do Salomão, Cachoeira do Zé Pedro, Cachoeira da Serrinha, Cachoeira 

do Joel, Cachoeira das Três Barras, Cachoeira do Joaquim Modesto, Cachoeira 

do Darci e Cachoeira da Cabeceira, sendo duas destas seqüências de quedas, 

uma com três e outra com duas quedas, 01 serra, a Serra da Bandeira, 02 

histórico/cultural, o Cruzeiro da Serra da Bandeira e a Fazenda do Adolfo, 03 

grutas, sendo elas a Gruta das Três Barras, Gruta do Remanso e a Gruta do 

Paredão, 01 formação rochosa, as Pedreiras das Serrinha e 01 rio principal, o Rio 

do Peixe.  

 Referente ao formulário: distrito e vila, deste foi utilizado um exemplar, com 

afinidades turísticas. Os formulários referentes à alimentação foram preenchidos 

não necessariamente com restaurantes, lanchonetes e etc, mais sim com todos os 

estabelecimentos que vendem produtos alimentícios (vendas e bares). Isso foi 

necessário devido ao fato de no distrito não haver definição entre os 

estabelecimentos. 

 Considerando os espaços para eventos, na área pesquisada só existem 

dois que são fundamentalmente destinados para este fim, uma quadra 

poliesportiva e um campo de futebol.  E estes se encontram carecendo de 

melhores estruturas e equipamentos. 

 Com relação à estrutura de saúde, no distrito existe um posto de primeiros 

socorros. Porém este também se encontra faltando medicamentos e a assistência 

médica só acontecem uma vez por semana, no caso de incidentes, os hospitais 

mais próximos se localizam na sede do município ou em Rio Preto.   
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5.2. ACESSO E CONDIÇÕES DAS ESTRADAS 

 
 O acesso ao distrito de Taboão é possível por quatro estradas vicinais, 

tendo como estradas principais, a estrada vicinal que liga a cidade de Bom Jardim 

de Minas a sede do distrito (27 Km) e a estrada que liga Rio Preto ao Taboão 

(36Km), as outras estradas são carecidas de melhoras que são a estrada que liga 

o distrito de Taboão a Santa Rita do Jacutinga (32 Km), passando pela vila de 

Itaboca e a estrada que liga a Vila Tomé distrito da cidade de Olaria na BR-267 

até o distrito de Taboão (12 Km). Existem outras estradas que ligam o distrito a 

demais localidades, porém se encontram em precário estado de conservação, 

tendo locais onde os acessos com automóvel é praticamente impossível. 

 As estradas que dão acesso ao distrito, por serem todas de terra, em 

determinadas épocas do ano (período das chuvas), principalmente entre os meses 

de novembro a março, em dias chuvosos, se tornam difíceis de transitar. A grande 

movimentação de caminhões “leiteiros” que diariamente circulam na região, ainda 

agrava mais a situação das estradas que se transformam em determinados locais, 

em grandes poças de lama, causando o agarramento de carros baixos e com 

tração dianteira.  

Porém no período da seca, em que as precipitações chuvosas são mais 

raras, o acesso e a locomoção de automóvel no distrito é consideradas fácil, as 

estradas se mantém relativamente boas, levando em consideração que todos os 

trajetos e roteiros são feitos em estradas de terra.  

O distrito é em sua totalidade interligado por estradas, sendo estas públicas 

e particulares. O visitante para visitar grande parte dos atrativos, não necessita 

fazer longas caminhadas por trilhas, sendo que com exceção das serras e 

algumas cachoeiras, existem estradas que chegam até próximo da maioria dos 

atrativos do distrito e região. 

Chegar ao distrito utilizando linhas regulares de ônibus, só é possível nas 

segundas, quarta e sextas-feiras, pois são os únicos dias em que o trajeto é feito 

pela manhã e pela tarde, o ônibus sai do terminal rodoviário de Bom Jardim de 

Minas e vai até a vila de Taboão, passando no povoado de Rio do Peixe. 
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5.3. CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO E INFRA – ESTRUTURA BÁSICA 

  
 A população regional vive basicamente de atividades agrícolas de 

subsistência e do pequeno comércio, o turismo, ainda pela sua pequena 

demanda, não representa notável geração de renda para a população do distrito. 

Como pode se constatar, alguns dados do inventário, contidos nos 

formulários específicos que trata de vilas e povoados especifica que as povoações 

do distrito, apesar de todas contar com energia elétrica, assistência de agentes de 

saúde que visitam as casas, transporte escolar, educação do nível primário ao 

médio, telefonia fixa na vila de Taboão, além do posto de saúde. O distrito ainda 

carece de destinação correta ao lixo gerado, implantação e tratamento de redes 

de esgoto, um posto de policiamento, sabendo-se que o posto policial mais 

próximo, responsável pela segurança do distrito e fazendas, se localiza a 27 Km 

da sede do distrito.  

A criação de praças e áreas de lazer no distrito, bem como um 

planejamento urbano é fundamental para a ordenação e delimitação das áreas 

destinadas as construções imobiliárias, onde deverá ser levado em conta o 

respeito com a arquitetura típica local, evitando descaracterizá-la, resumindo, um 

plano diretor para a região é necessário, sendo fator primordial para a implantação 

ordenada do turismo local. 

 

5.4. SERVIÇOS TURÍSTICOS 

 
 Para a implantação e o desenvolvimento do turismo em qualquer região ou 

localidade, é necessário que serviços turísticos estejam à disposição dos 

visitantes, a fim de que estes, usufruam destes serviços suprindo suas 

necessidades e gerando divisas e empregos para a população local.  

 Na área em estudo, os únicos serviços turísticos existentes são: a 

Mercearia do Amero, Bar do Geraldo Alexandre, Bar do Itamar, Bar da Regina, 

Bar da Marilene e Bar do Ailton, o transporte rodoviário, que pode ser considerado 

insuficiente para qualquer demanda turística e o COMTUR – Conselho Municipal 

de Turismo da Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Minas. Outros serviços 

básicos para suprir as necessidades do turismo como: Posto de Informações 
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Turísticas, Operadora de Receptivo Local, Guias de Turismo, melhores e mais 

variedade de transportes, Posto de Combustível e etc, ainda não existem no 

distrito.   

 
5.5. MEIOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 

 
 Apesar de já haver um pequeno fluxo de turistas na região, ainda não existe 

nenhum meio de hospedagem em Taboão, as pousadas mais próximas são a 

Pousada Águas Verdes a 12KM e a Pousada Parque das Cachoeiras a 14KM de 

Taboão. Os visitantes que freqüentam o distrito, quando pernoitam, são obrigados 

a ficar em casas de amigos ou acamparem em barracas em locais improvisados. 

Atualmente, já vem existindo e crescendo consideravelmente, o número de casas 

de verão, ou seja, os turistas que se apaixonam pela região, adquirem pequenos 

terrenos e constroem casas, onde inúmeras vezes fogem dos padrões 

característicos da arquitetura local, que são os chamados “barracos de pescador” 

causadores de grandes impactos visuais e ambientais, tanto no distrito quanto nas 

margens do Rio do Peixe. 

Os empreendimentos específicos de alimentação como: restaurantes, 

lanchonetes, casa de sucos, sorveteria, não existem. Os bares e vendas que 

existem no distrito e beiras de estradas, são os únicos comércios que oferecem 

serviço de alimentação, estes, visando o turista como público alvo, carecem de 

urgentes melhoramentos em suas estruturas. Os serviços e estrutura dos 

equipamentos sofrem com a falta de direcionamento e profissionalização, 

estabelecimentos específicos como restaurantes, lanchonetes, mercados etc., 

necessitam serem implantados, levando em consideração o nível de exigência da 

demanda existente.  Atualmente, se um visitante necessitar fazer uma refeição em 

algum bar local, é necessário avisar no mínimo 12 horas antes, pois os serviços 

de restaurante são atividades secundárias nos comércios de alimentação. 
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CONCLUSÃO 

 
 Com base nos estudos realizados, pôde-se concluir que o distrito de 

Taboão possui um bom potencial de desenvolvimento da atividade turística. Após 

a realização do inventário da oferta turística nas localidades, foi constatado que as 

áreas pesquisadas guardam diversos e consideráveis atrativos naturais e 

histórico/culturais.  

Os dados do inventário, juntamente com informações adquiridas nas 

pesquisas de opinião pública, apresentaram-se como indicadores decisivos para a 

concretização da viabilidade de implantação da atividade turística no distrito. 

Apesar de o mesmo inventário indicar que o distrito existe uma grande carência 

em equipamentos turísticos, serviços e infra-estruturas diversas, além de outros 

fatores que são necessários no desenvolvimento da atividade. Porém, acredita-se 

que uma região para se tornar um destino turístico, terá que possuir primeiramente 

atrativos e a partir destes, desenvolver-se o produto. Considerando a questão da 

existência de atrativos, a região possui o bastante para atrair uma considerável 

demanda.  

 O turismo no meio natural/rural vem crescendo consideravelmente em todo 

Brasil, e estes segmentos figuram com novas modalidades de turismo que se 

fundem, formando novas fontes de geração de renda e empregos para as 

comunidades receptoras, mantendo-as em suas regiões, melhorando suas 

qualidades de vida e evitando o êxodo rural. Considerando a relação da situação 

atual do turismo na região, foi constatado que ocorrem no distrito, as modalidades 

de: Turismo Rural e Ecoturismo, porém ainda sem nenhum tipo de ordenamento e 

em processo inicial, caracterizado por uma pequena demanda e por uma quase 

inexistente infra-estrutura turística, educação ambiental e prestação de serviços. 

Foi constatada que além destas modalidades de turismo existentes, a modalidade 

de turismo de aventura, ligado aos esportes na natureza também é uma 

alternativa de implantação na região.  

Cabe aqui relembrar que é de extrema necessidade que se instale um 

plano de ordenamento e desenvolvimento turístico de âmbito local ou regional. A 

fim de ordenar todas as ações características do crescimento da atividade 

turística, promovendo-a em seu estado ótimo para com a manutenção das 
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características próprias da natureza do lugar, do estado físico do distrito e das 

características sócio-culturais das comunidades envolvidas, trazendo a estas, 

melhores condições de sobrevivência sem alterar drasticamente seus modos de 

vida.  

Com os dados levantados nas pesquisas de opinião pública e nos 

formulários de levantamento de oferta turística foi constatado entre outros dados, 

que a população residente na sede do distrito, apesar de terem pouca vivência e 

experiência com a atividade turística, apóia e acredita no turismo, e os turistas que 

visitam o distrito, apesar da falta de estrutura, confirmam o grande potencial 

paisagístico e a sua satisfação quanto aos atrativos, passeios e atividades 

realizadas na região, ficou claro também o anseio por parte dos turistas, quanto à 

implantação de meios de hospedagens e equipamentos turísticos.  

Observado estes fatores, propõe-se que para uma boa implantação de um 

plano de turismo de abrangência local ou regional, é necessário que não se parta 

para ações isoladas e desvinculadas, e sim que se estabeleça estratégias e 

diretrizes planejadas, que levem a transformar sustentavelmente o turismo em 

potencial em turismo real, estruturando os atrativos e localidades, desenvolvendo 

planos de marketing e controle interno e externo. Deverá ser considerada nos 

planos de marketing, a concepção de nicho de mercado, direcionando o produto 

oferecido ao respectivo público alvo, a fim de maximizar a demanda pelo produto 

turístico local. Outra questão que também não poderá esquecer são dos planos 

controles, estudos e cuidados com os fatores ambientais, dos quais diz respeito às 

Capacidades de Carga, o Zoneamento entre outros cuidados que minimize os 

diversos impactos negativos causados pelo turismo, tanto no ambiente natural 

quanto no sócio-cultural.  

Cabe lembrar-se que os distritos e cidades vizinhas, jamais deverão 

competir cegamente entre si pelos turistas que visitam a região (idealismo 

bairrista), mais sim se unirem com um mesmo propósito de organização e 

estruturação, a fim de se tornarem competitivas e atrair uma maior demanda de 

turistas para toda região. Pois se sabe que os reais concorrentes das cidades e/ou 

vilas turísticas, não são seus vizinhos, mas sim, outros destinos turísticos, até 

mesmo os que estão situados a milhares de quilômetros. Sendo assim, cabe aos 

gestores de turismo das regiões (circuitos) trabalharem em busca de um único 
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objetivo, que é a excelência da qualidade do produto oferecido, tornando-se assim 

competitivos.   

Descreve-se a seguir, alguns dos pontos fracos e ameaças no que diz 

respeito ao desenvolvimento do turismo no distrito: 

 A inexistência e a dificuldade na aquisição de infra-estrutura, equipamentos e 

instalações turísticas estão caracterizada pela baixa visitação e pela falta de 

incentivos governamentais que levem as pessoas físicas e privadas da 

localidade a investirem neste setor (as pessoas geralmente ficam com medo 

de investir e seus investimentos não progredirem).  

 A destruição dos campos naturais (que em si são grandes atrativos) para a 

introdução de espécies exóticas, as extrações ilegais da espécie candeia 

(Vanillosmopsis erythropappa), bem como diversos outros desrespeitos com a 

natureza são freqüentes, e as ações para a contenção destas atitudes são 

praticamente inexistentes; 

 As Grandes distâncias das cidades e o difícil acesso causado pelos grandes 

trechos de estradas de terra, que necessariamente o visitante necessita pegar 

para chegar no distrito (principalmente em épocas de chuvas), também é um 

fator negativo, pois ficam quase inviáveis os passeios de um dia. 

 O grande índice de descaracterização e destruição do patrimônio histórico 

(público e privado) e o desaparecimento de manifestações culturais da região 

devem ser considerados como uma ameaça ao patrimônio turístico e também 

como um fator primordial a ser levado em consideração no planejamento da 

atividade.  

 Campanhas de sensibilização e esclarecimento com a população local: 

levando em consideração a sua importância participativa e lembrando que o 

turismo só se desenvolve em uma localidade se a comunidade o desejar, para 

essa aprovação acontecer é necessário que se faça com que a comunidade 

entenda os benefícios que poderão vir com a atividade turística. A 

sensibilização também é importante pelo motivo de que dentro desta é também 

feita às orientações sobre os cuidados que há de serem tomados com a 

introdução do turismo. 

 Cascalhamento ou calçamento das estradas de acesso (o asfaltamento não é 

indicado), para não descaracterizar o local. 
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 Calçamento das ruas dos povoados com rochas naturais de seus entornos 

(para região o Quartzito é o mais indicado); 

 Melhoramento da infra-estrutura básica do distrito; 

 Elaboração de estudos estratégicos de marketing, em conjunto com outros 

distritos e cidades geograficamente próximas, a fim da criação de um único 

produto turístico com maiores opções e expressividade; 

 Plano interno de divulgação e integração do turismo com o distrito, ou seja, o 

Endomarketing; 

 Estudo das características diversas dos atrativos e dos impactos existentes e 

passíveis de existirem; 

 Zoneamento regional e criação dos roteiros; 

 Preparação dos atrativos para a recepção dos turistas; 

 Criação de Unidades de Conservação como RPPNs e/ou parques 

(principalmente na Serra da Bandeira); 

 Resgate e restauro do patrimônio histórico e das tradições e manifestações 

folclóricas regionais; 

 Treinamento de guias locais e demais profissionais da área de serviço; 

 Criação de parcerias com instituições de ensino e científicas, a fim de facilitar a 

aquisição de profissionais das diversas disciplinas necessárias para compor as 

equipes de pesquisa, acompanhamento e implantação da atividade turística no 

distrito; 

  Sinalização turística padronizada e demais infra-estrutura turística; 

 Disponibilização de linhas de crédito e incentivos a empreendimentos de 

hospedagem e equipamentos turísticos; 

Acredita-se que com o necessário empenho dos governos, principalmente 

do Governo Municipal, dos gestores do Circuito Montanhas Mágicas da 

Mantiqueira, de Organizações Não Governamentais, do empenho das 

comunidades envolvidas e científicas e até mesmo com apoio do Instituto Estadual 

de Florestas - IEF, que administra o Parque Estadual de Ibitipoca e vem 

estudando alternativas para a diminuição da pressão de visitantes sobre a 

Unidade, pode-se implantar um plano de turismo de âmbito local ou regional, a fim 

de vencer os obstáculos e com criatividade, empreendedorismo, organização e 

união trabalhar em cima da real viabilidade existente no distrito de Taboão, 
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introduzindo um turismo ordenado, planejado e que atinja no máximo possível o 

desenvolvimento com sustentabilidade ecológica e sócio-cultural. 
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ANEXOS 
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