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INTRODUÇÃO
O turismo é uma atividade que envolve relações humanas e
socioespaciais, além de diversos setores econômicos e interesses diversos.
Destaca-se pela geração de empregos, estimula o empreendedorismo e
dinamiza a economia local. O desenvolvimento da atividade turística
pode fortalecer a identidade local de um destino e contribuir para a
preservação dos bens naturais e histórico-culturais.
A elaboração deste Plano Municipal de Turismo se baseou na
necessidade de discutir e definir ações para o turismo local por meio de
ações estratégicas no curto, médio e longo prazos considerando as
especificidades e vocações do município de Santa Helena de Minas.
Através deste documento a gestão pública se coloca como orientadora
do desenvolvimento do setor na localidade, sempre observando o
cenário, a realidade atual, as peculiaridades e as vocações do
município. Além de dispor das ferramentas para execução das ações
que visam contribuir com os serviços e produtos turísticos ofertados,
oportunizando ao visitante uma experiência satisfatória.
Mas não obstante é necessária a participação e cooperação dos
demais setores da sociedade civil, privada e organizações sociais para a
obtenção de melhores resultados, consolidando o município como um
destino turístico a ser visitado.
O objetivo primordial deste documento é estruturar e adequar os
produtos e serviços turísticos da localidade em vistas de obter resultados
positivos para a comunidade, auxiliando a gestão municipal no
desenvolvimento econômico e social nos próximos anos.

SANTA HELENA DE MINAS
Localizado na região do vale do Rio Mucuri, a cidade de Santa Helena
de Minas possui uma população estimada em 6.406 habitantes (IBGE
2021). O município pertence à Comarca de Águas Formosas. Sua
emancipação se deu em 21 de dezembro de 1995. Anteriormente era
distrito do município de Bertópolis. Santa Helena de Minas se destaca por
abrigar

em

seu

território

a

tribo

dos

índios

Maxakali,

últimos

remanescentes das diversas tribos indígenas que habitavam o território
de Minas Gerais.
Sua economia está baseada no funcionalismo público, comércio, na
pecuária de gado bovino de corte e leite, e na agricultura
predominando o plantio das lavouras de mandioca, feijão e milho por
pequenos agricultores e para suas subsistências.

O município tem uma área de 277,9 Km² e faz extrema com os municípios
de Machacalis, Fronteira dos Vales e Bertópolis. Situada a 284 metros de
altitude, de Santa Helena de Minas tem as seguintes coordenadas
geográficas: Latitude: 16° 59' 16'' Sul, Longitude: 40° 40' 43'' Oeste.
HISTÓRICO

O início da ocupação da região do atual município de Santa Helena de
Minas se deu na primeira metade do século XX. A região, coberta por
densa floresta atlântica, atraiu a atenção de pessoas interessadas no
comércio de madeiras nobres, típicas de regiões de mata atlântica. A
esta exploração sucedeu-se a criação de áreas pastoris para a criação
de gado vacum de leite e de corte. Na década de 1960, com o aumento
populacional das fazendas, construiu-se o traçado urbano caracterizado
por extensas ruas retilíneas cortadas perpendicularmente por pequenas
ruas.
Euclides Silveira Tolentino doou 40 hectares de terra para criação da
comunidade, que recebeu o nome de Santa Helena, em homenagem a
sua filha Maria Helena. Em 1976, é criado o distrito de Balbinópolis, cuja
origem do nome veio da esposa do Sr. fundador do povoado dos Bertos,
atualmente Bertópolis, Sr. Balbina Gonçalves, antes conhecido como
Santa Helena. Que veio a pertencer ao município de Bertópólis.
Em 1992, desmembra do município de Bertópolis, o distrito de Balbinópolis.
Elevado à categoria de município com a denominação de Santa Helena
de Minas. Em 1995 o município emancipou-se de sua antiga sede.
Atualmente, a cidade de Santa Helena de Minas caracteriza-se por ser
uma das cidades mais dinâmicas do vale do Mucuri.

ATRATIVOS
O Santa Helena de Minas apesar de ser uma cidade jovem do interior de
minas possui inúmeras potencialidades, diversidade natural e cultural
passiveis de exploração pela atividade turística. Estes requisitos cumprem
uma

expectativa para

a

implementação

da

atividade

e seu

desenvolvimento local sustentável.
NATUREZA
A presença de cachoeiras e trilhas é marcante. Atrais visitantes locais e
de toda a região devido à beleza e o contato com a natureza que se faz
presente em grande parte no território de Santa Helena de Minas.

EVENTOS
As festividades são um ponto forte na cultura de Santa Helena de Minas.
Eles ocorrem anualmente e possibilitam ao visitante conhecer, participar
e interagir com as tradições locais. Os principais eventos são promovidos
pela administração pública, sendo eles o São João, a festa da Padroeira
Santa Helena e as Festividades de Fim de Ano.

PATRIMÔNIO
O patrimônio material histórico e cultural do município é constituído pela
Igreja Matriz de Santa Helena, que devido a sua jovem idade possui uma
arquitetura atual, conservando a simplicidade do interior. A Praça
Euclides Tolentino (Praça Central) que fica no coração da cidade, local
onde é possível perceber o sentimento e as características dos
moradores é um ponto destaque local. A Praça dos ‘Cornos’, visitada
para as práticas de esporte e atividades ao ar livre, devido à presença
de áreas de lazer também possui representatividade local.
ESPORTE E LAZER
O município conta com uma variedade de equipamentos públicos de
lazer para a população, sendo os principais o estádio, o campo e as

quadras. O movimento esportivo tem destaque na prática dos esportes
coletivos, que constituem uma das principais formas de lazer do
Santelenense.
CULTURA, ARTESANATO E GASTRONOMIA
As manifestações culturais, são das mais variadas, desde o artesanato em
crochê, perpassando pela gastronomia que se manifesta através da
produção de licores, da feira da agricultura familiar com produtos locais,
derivados da mandioca, como biscoitos e tapioca, com destaque para
as farinheiras da Comunidade dos Gonçalves.

O distrito de Bom Jesus da Vitória, conhecido como Oropinha, conta
ainda com a Comunidade Quilombola Marceneiros, onde é possível
encontrar uma padaria comunitária, com uma produção gastronômica
característica e baseada na cultura desses povos.
Se destacando no cenário cultural e histórico do município, a Aldeia
Água Boa é atualmente o principal ponto de visitação localizado em
Santa Helena de Minas. Atraindo turistas de todos os lugares do Brasil,
Água Boa (Kõnãgmai, em língua maxacali) possui uma área de
2 302 hectares e uma população aproximada de 1.890 índios.

As áreas indígenas de Água Boa e de Pradinho (Pananî, em língua
maxacali) compõem a Terra Indígena Maxakalí. Os primeiros registos
sobre Água Boa remontam a 1910. Pouco antes de 1920, um funcionário
do governo chamado Joaquim Fagundes passou a conviver com os
índios e se aproveitou da sua confiança para vender ilegalmente as
terras indígenas. Parte das terras foram devolvidas aos índios, mas um
trecho entre Água Boa e Pradinho ficou nas mãos de particulares e
algumas fazendas se estabeleceram nessa zona, levando a conflitos
entre os índios e os fazendeiros e culminando na demarcação
descontínua das terras de Água Boa e Pradinho em 1941 e 1956,

respectivamente. Apenas em 1998, com a aquisição por parte
da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) de uma faixa de terreno unindo
as duas aldeias, é que a Terra Indígena Maxakalí foi unificada.
INFRAESTRUTURA
A cidade conta com a presença de dois hotéis como meios de
hospedagem e três restaurantes, além de uma diversidade de
lanchonetes e sorveterias, comércio variado, que atendem à, ainda
tímida, demanda turística do município.

DIAGNÓSTICO
Baseado na oferta turística e estruturação do município, foi possível
observar pontos fortes e fracos, além de ameaças e oportunidades que
possam orientar o desenvolvimento do turismo local.
Como pontos fortes é possível destacar a oferta de atrativos naturais,
culturais (Aldeia), que se contrapõe aos pontos fracos que permeiam a
necessidade de entender esses atrativos como oferta e estrutura-los a fim
de garantir a sustentabilidade turística local.
O município abarca algumas ameaças que interferem diretamente no
desenvolvimento da atividade turística como, longa distância da capital,
municípios vizinhos maiores, com maior estrutura local. Entretanto o
município tem oportunidades únicas de desenvolver ações voltadas à
sua estruturação turística, com foco aos atrativos que já são destaque,
divulgando e estabelecendo uma consciência local pertencimento e
sustentabilidade para criar mais oportunidades.

AÇÕES
Para garantir o desenvolvimento da atividade turística no município de
Santa Helena de Minas são necessárias ações que contribuam para o
fomento e preparação do destino para receber o visitante.
Neste plano foram definidos quatro eixos de ações a serem realizados
pela gestão pública municipal, a fim de divulgar e estruturar a cidade
garantindo que o turista conheça o local, seja bem recebido e tenha
segurança para realizar a visita.

MARKETING
Atuação: Internet
Criar ou integrar ao site da Prefeitura um portal de promoção que
forneça as informações turísticas do destino, como: atrativos turísticos,
equipamentos turísticos, meios de acesso etc.
Parcerias: Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Esportes Cultura
Lazer e Turismo.
Prazo de execução: 01/03/2022 a 01/08/2022
Investimento: R$ 2.000,00

Atuação: Material Promocional
Produzir vídeo promocional turístico do município apresentando a
cultura, os atrativos naturais para ser disponibilizado no portal e
apresentado em eventos como forma de promoção do destino.
Parcerias: Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Esportes Cultura
Lazer e Turismo, FUNAI.
Prazo de execução: 01/03/2022 a 01/08/2022
Investimento: R$ 3.000,00
CAPACITAÇÃO
Atuação: Capacitação e Cursos Profissionalizantes
Promover cursos de capacitação aos prestadores de serviços e servidores
públicos para receber o turista. Formação de guias de turismo locais para
trilhas, cachoeiras. E formação especial aos índios, como guias para
visitação à Aldeia.
Parcerias: Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Esportes Cultura
Lazer e Turismo, Secretaria Municipal de Educação, Senar, Sebrae, FUNAI,
Instituições de Ensino.
Prazo de execução: 01/09/2022 a 01/12/2022
Investimento: R$ 5.000,00
INFRAESTRUTURA
Atuação: Sinalização Turística
Implantar sinalização turística informativa, educativa e descritiva nas vias
urbanas e rurais, e de acesso aos atrativos turísticos.
Parcerias: Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Esportes Cultura
Lazer e Turismo, Secretaria Municipal de Obras.

Prazo de execução: 01/04/2023 a 01/08/2023
Investimento: R$ 10.000,00
EVENTOS
Atuação: Promoção de Eventos
Elaborar o calendário de eventos anual do município e fomentar os
eventos de interesse turístico: São João, Festa de Santa Helena e
Reveillon, em vistas de aumentar a visibilidade do município e atraindo
novos visitantes.
Parcerias: Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Esportes Cultura
Lazer e Turismo, Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de
Agricultura, comércio local.
Prazo de execução: 01/01/2023 a 31/12/2024
Investimento: R$ 100.000,00

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O

presente documento

configura-se

como

um

instrumento

de

planejamento e controle da gestão do turismo local e busca, a partir dos
seus eixos estruturantes e ações, o desenvolvimento local e regional
competitivo, sustentável e integrado do destino. Tido como ferramenta
para a oportunizar os objetivos propostos pelo plano.
O município possui elementos relevantes e apropriados para o
desenvolvimento da atividade turística, mas precisam ser avaliados e
organizados através das ações propostas por este plano, a fim de que
possa contribuir não apenas com o desenvolvimento econômico, através
da geração de renda, mas principalmente com o desenvolvimento
sociocultural, inserido a comunidade no processo, despertando o
sentimento de pertencimento e necessidade de preservação ambiental
e cultural, por uma Santa Helena de Minas, proporcionando maior
atração de visitantes e se consolidando como como destino indutor da
região turística do Vale do Jequitinhonha e Mucuri.

