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RESUMO 

 

O zoneamento tem sido compreendido como instrumento capaz de compor ações para o 

ordenamento ambiental ou territorial. No caso do zoneamento da paisagem, que parte da 

representação dos geossistemas e revela o caráter estrutural e funcional das paisagens, é 

possível fomentar proposições de zonas adequadas ao desenvolvimento do turismo, 

conservação da natureza ou aproveitamento dos recursos naturais. Sendo assim, considera-se a 

paisagem como uma alternativa adequada para refletir sobre a organização do turismo, 

ultrapassando a noção estritamente estética e o caráter de produto turístico para, finalmente, 

tornar-se relevante para decisões pautadas no reconhecimento de sua diversidade. O objetivo 

apresentado é o do desenvolvimento de uma proposta de zoneamento turístico das paisagens do 

Cerrado, a partir de uma avaliação integrada e do inventário turístico, almejando estabelecer 

parâmetros para zonas relevantes ou desfavoráveis ao desenvolvimento do turismo. O 

zoneamento se apoiou na abordagem geossistêmica e, portanto, numa análise integrada dos 

elementos das paisagens. Teve como principal recurso técnico a aplicação da geoinformação, 

sobretudo através dos Sistemas de Informações Geográficas (SIG) e da síntese cartográfica. O 

zoneamento indicou a segmentação do município em 2 macrozonas imediatas para para o 

desenvolvimento do turismo, sendo a Macrozona de Atratividade Turística (ZAT) e a 

Macrozona de Interesse Turístico (ZIT), ambas em sua totalidade, além das zonas que integram 

a Macrozona de Proteção Ambiental (ZPA), com relevância para criação de áreas protegidas. 

Constatou-se que, a partir do turismo de natureza que já ocorre em Mineiros (GO), há potencial 

de expansão em dois segmentos, a geodiversidade e a interpretação ambiental. Considerando o 

potencial de Mineiros, os geossistemas indicam a possibilidade de melhores aproveitamentos 

através das paisagens para uso turístico. Tal fato é corroborado pela diversidade das paisagens, 

sobretudo nas zonas de interesse turístico, que favorecem o desenvolvimento dessas atividades. 

Por fim, Mineiros possui capacidade de se tornar um dos poucos destinos que tem um turismo 

verdadeiramente do Cerrado – e não apenas um turismo no Cerrado –, tanto em termos naturais, 

quanto em termos culturais. 

 

Palavras-chave: Geossistemas; Geoinformação; Cartografia de Paisagens; Turismo; Cerrado. 
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ABSTRACT 

 

TOURISM ZONING OF THE LANDSCAPES FOR THE MUNICIPALITY OF MINEIROS 

(GO), BRAZIL 

 

Zoning has been understood as an instrument capable of composing actions for environmental 

or territorial planning. In the case of landscape zoning, which starts from the geosystems 

representation and reveals the structural and functional character of landscapes, it is possible to 

promote proposals for areas suitable for the development of tourism, nature conservation or use 

of natural resources. With this in mind, the landscape can be a proper alternative to reflect about 

tourism organization, overtaking the strictly aesthetic notion and the tourism product character 

to finally become relevant to decisions based on the knowledge of its diversity. The presented 

objective is to develop a proposal of tourism zoning of Cerrado landscapes, based on an 

integrated evaluation and on the tourism inventory, aiming to establish parameters for relevant 

or unfavorable zones to tourism development. The zoning was based on the geosystemic 

approach and, therefore, on a landscape elements integrated analysis. Its main technical 

resource was the geoinformation application, mainly through Geographic Information Systems 

(GIS) and cartographic synthesis. The zoning indicated the municipality segmentation into 2 

immediate macrozones for tourism development, the Tourist Attractiveness Macrozone (TAM) 

and the Tourist Interest Macrozone (TIM), both in their entirety, in addition to the zones that 

integrate the Environmental Protection Macrozone (EPM), relevant to the creation of protected 

areas. It is believed that, based on the nature tourism that currently takes place in Mineiros 

(GO), there is potential in two segments, geodiversity and environmental interpretation. 

Considering the potential of Mineiros, geosystems indicate the possibility of better use through 

landscapes for tourist use. This fact is corroborated by the landscapes diversity, especially in 

tourist interest zones, which favor the development of these activities. Finally, Mineiros has the 

capacity to become one of the few destinations that truly have Cerrado tourism - and not just 

tourism in Cerrado -, both in natural and cultural terms. 

 

Keywords: Geosystems; Geoinformation; Landscape Cartography; Tourism; Brazilian 

Cerrado. 
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1 Introdução 

 

O paradoxo da paisagem no turismo tem como condição fundamental sua percepção 

visual e nela suas apropriações sensoriais e estéticas. Neste momento não se discorda veemente 

dessa afirmação. Entretanto, há que ressaltar que o estímulo de se cartografar paisagens e 

empregá-las como uma condicionante primordial ao turismo ultrapassa em muito a mera noção 

estética da paisagem como um dos produtos turísticos. 

A paisagem, na Geografia vai muito além da noção estética, e no Turismo não se faz 

diferente. Basta entender o desenvolvimento e a importância do conceito de paisagem e isso 

fica evidente nas colocações de Vitte (2007), quando o autor retoma a discussão da inserção do 

conceito de paisagem na Geografia Física, acentuando que este conceito teve por intenção ser 

totalizante e transdisciplinar, no qual a identidade de uma paisagem não ocorreria apenas por 

uma mera percepção estética. A paisagem é, para o autor, uma conexão entre várias esferas 

(naturais e culturais). 

Em vista disso, compreende-se que a paisagem não deve (e não pode) ser entendida 

como uma confusão de elementos físicos e sociais desassociados, é preciso que se conceba a 

paisagem como um conjunto integrado dos elementos geográficos. Corrobora-se com Bolòs i 

Capdevila (1981), quando a autora afirma que o estudo da paisagem é uma tendência da 

Geografia e merece máxima atenção, especialmente da Geografia Física, pois é através dela 

que podemos conhecer a estrutura da superfície terrestre, que se constitui em conjuntos 

integrados em diferentes níveis. 

O conceito de paisagem adotado nesta tese foi proposto por Rodríguez, Silva e 

Cavalcanti (2010, p. 18), que definem a paisagem como um “conjunto inter-relacionado de 

formações naturais e antroponaturais”, podendo ser considerada em três situações que se 

complementam, sendo “um sistema que contém e reproduz recursos”, “um meio de vida e da 

atividade humana” e “um laboratório natural e fonte de percepções estéticas”. 

As paisagens são, portanto, conjuntos de elementos1, que resultam em processos a partir 

das interações de complexos naturais ou antroponaturais que se inter-relacionam na superfície 

terrestre. Além disso, considera-se que as paisagens dão origem a unidade visível e sujeitam-se 

 
1 “Elementos do geossistema: É uma ou outra parte componente do geossistema, com maior exatidão, é a parte 

componente de qualquer um dos seus elementos, que constituem uma totalidade complexa (composição mecânica 

dos solos, pisos individuais, por exemplo, as árvores, a cobertura vegetal, a cobertura de neves, as formas cártiscas 

e outras). Os componentes da paisagem compreendem muitos elementos” (SOCHAVA, 1978a; RODRÍGUEZ e 

SILVA, 2019, p. 137). 
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às decisões da sociedade, a partir de interesses variados, que alteram sua dinâmica de modo 

positivo ou negativo. 

A inter-relação desses elementos caracterizam paisagens específicas (heterogêneas), 

distinguindo-se em evolução, funcionamento e estrutura. Desse modo, as paisagens não existem 

isoladamente e suas associações formam conjuntos (em diferentes escalas) que possuem 

similaridades fisionômicas e funcionais, compondo geossistemas em hierarquias superiores ou 

inferiores. 

Esta noção de paisagem como um conjunto de elementos e entendida como totalidade 

de base natural é herança da ciência da paisagem desenvolvida na antiga União Soviética, atual 

Rússia (RODRÍGUEZ e SILVA, 2002). A partir desta concepção de paisagem, na própria 

Rússia (ainda como União Soviética) surgem as primeiras abordagens do estudo integrado do 

meio físico (já no final do século XIX), propostas primeiramente por Vasily Vasili'evich 

Dokuchaev e, posteriormente, por Lev Semyonovich Berg (primeira metade do século XX) 

também na União Soviética. 

Em meados da década de 1950 Ludwig von Bertalanffy, autor austríaco e membro do 

Círculo de Viena, caminhava para lançar a teoria geral dos sistemas, que iria, mais uma vez, 

unir forças aos estudos de cunho integrado, dessa vez baseando-se no conceito de sistemas e 

das análises do “todo”. 

Viktor Borisovich Sochava (1978a) se esforçou no sentido de cunhar uma teoria para 

estudos integrados e, por isso, a partir dos princípios de síntese dos elementos da natureza, que 

fosse concebida para a Geografia. Alguns anos mais tarde, seu esforço resultaria na Teoria dos 

Geossistemas. 

Nos anos 60 do século XX, Victor Sochava, especialista siberiano, pela primeira vez 

tentou elaborar a Teoria dos Geossistemas. Realmente, ele utilizou toda a teoria sobre 

paisagens (Landschaft) elaborada pela Escola Russa. Ele interpretou essa herança sob 

uma visão da Teoria Geral de Sistemas. Isso significava que o conceito de Landschaft 

(paisagem natural) foi considerado como sinônimo da noção de geossistema. Assim, 

a paisagem era considerada como uma formação sistêmica, formada por cinco 

atributos sistêmicos fundamentais: estrutura, funcionamento, dinâmica, evolução e 

informação (RODRÍGUEZ e SILVA, 2002, p. 96). 

 

A partir de sua teoria, Sochava (1978a) entende que o meio natural se organiza em 

termos de hierarquias funcionais – os geossistemas – que são definidas como: 

uma dimensão do espaço terrestre onde os diversos componentes naturais encontram-

se em conexões sistêmicas uns com os outros, apresentando uma integridade definida, 

interagindo com a esfera cósmica e com a sociedade humana (SOCHAVA, 1978, 

p.292, tradução nossa). 

 

Na proposta de Sochava (1978b), o autor se aproxima do campo da cartografia de 

paisagens, ao evidenciar a importância de se sistematizar a compartimentação do meio natural, 
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sendo este ato requisito indispensável à solução de muitos problemas geográficos, tais como a 

elaboração de cartas de paisagens. 

Um exemplo recente da cartografia de paisagens enquanto um suporte à solução de 

problemas geográficos, fundamentando-se no planejamento da paisagem, ocorreu na União 

Europeia, com a proposta do European Landscape Character Assessment (LCA)2. Dentre 

inúmeras inovações que trazem importantes esclarecimentos ao planejamento da paisagem do 

continente europeu, destacam-se algumas diretrizes específicas neste projeto, que incluem o 

planejamento do turismo, bem como seu entendimento a partir das unidades de paisagens. 

É corriqueiro encontrar em grande parte dos trabalhos que relacionam paisagem e 

turismo (principalmente no Brasil) tratando a paisagem apenas como um simbolismo, uma 

estética, um chamariz para a atratividade turística de um determinado lugar. A paisagem é o 

grande recurso estético e um dos principais fatores de motivação para o turista despertar o 

desejo em consumir um destino, mas isso já se tornou assunto elucidado na Geografia. Mas 

outras motivações perduram a respeito da relação turismo e paisagem. 

A questão que se levanta neste início, tomando exemplo a iniciativa da LCA, é a da 

preocupação em transcender a noção estética da paisagem ao turismo. A paisagem, como se 

propôs a discutir nessa tese, pretende ir além da visão do turista ou do produto final do turismo 

(que tem sua enorme importância para esta atividade). Então, como compreender o que está por 

trás do aspecto visual da paisagem? E como estes aspectos determinam a estética da paisagem 

no momento atual e seus potenciais e limitantes às diversas atividades em que a paisagem dá 

suporte ao turismo? 

A paisagem deve ser considerada como um sistema abrangendo complexos naturais, 

sendo que seu estudo pode ser capaz de ditar um planejamento ambiental e territorial. Em vista 

disso, a paisagem pode ser uma alternativa adequada para se pensar na organização do turismo, 

quando finalmente, além do caráter de produto turístico (visto aos olhos do turista) toma papel 

no planejamento, em decisões pautadas no conhecimento da diversidade das unidades de 

paisagens. 

Aliado a isso, o zoneamento como um instrumento elaborado a partir da paisagem pode 

ser capaz de “setorizar o espaço geográfico, de acordo com suas potencialidades, restrições e 

 
2 A Convenção Europeia da Paisagem, aprovada em 2000 em Florença, compreende a relação entre os aspectos 

naturais e culturais da paisagem com foco no desenvolvimento sustentável e na relação equilibrada e harmoniosa 

entre as necessidades sociais, econômicas e ambientais de cada comunidade, e tem como objetivo promover a 

proteção, a gestão e o ordenamento da paisagem. Sendo assim, é possível proteger a paisagem por meio de ações 

de conservação e manutenção dos traços significativos ou característicos de uma paisagem, justificadas pelo seu 

valor patrimonial resultante da configuração natural ou da intervenção humana (LUCA e SANTIAGO, 2015, p. 

37). 
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problemas, estimando-se os limites máximos para a sua exploração racional, tendo em vista sua 

conservação” (SILVA e SANTOS, 2011). Sendo estas propriedades exatamente o que se busca 

a partir da elaboração de um zoneamento de paisagens para fins turísticos. 

Nesta circunstância, a cartografia de paisagens é apropriada para estudos com essa 

especificidade, sendo uma técnica capaz de depreender sobre as interações dos processos 

sociais e ambientais (atropo-ambientais) a partir de uma abordagem sistêmica e, portanto, 

integrada dos elementos que constituem as paisagens.  

Corrobora-se com Panosso Netto (2005) e Silva (2006; 2009) de que essa incorporação 

do turismo como um fenômeno a ser compreendido e planejado por meio do conceito de 

paisagem e a cartografia de suas unidades, ainda é algo recente no Brasil. 

Muitas abordagens deixam para trás algumas compreensões importantes que 

envolveriam o desenvolvimento da atividade turística, impossibilitando o entendimento dos 

conflitos existentes no processo de exploração, sobretudo no que se refere às características da 

concepção proposta nessa tese (turismo versus geossistema versus cartografia de paisagens), 

que incluem, inerentemente, componentes sociais e naturais.  

Direcionando para a proposta apresentada nessa tese, o esforço consta em contribuir 

para a noção de cartografia de paisagens, a abordagem (geo)sistêmica e os geossistemas para o 

planejamento da paisagem, sobretudo para as atividades ligadas ao turismo, discussão ainda 

recente na Geografia brasileira. 

Analisando a atual situação das paisagens no município de Mineiros e sua relação com 

as potencialidades turísticas, a proposta poderá subsidiar uma base completa de mapeamentos 

do município. Assim, pretende-se contribuir acerca da importância do significado (lato sensu) 

da paisagem para o turismo e suas atividades. Fazendo-se a partir de uma proposta que leva em 

consideração a estrutura das paisagens e a elaboração de um zoneamento turístico. 

Não há aqui o medo de reduzir as paisagens "Mineirenses" a meras mercadorias 

turísticas ou fazê-las de produtos visuais, visto que se traz nesse pesquisa, o esforço e o desafio 

de transformar suas paisagens em potenciais turísticos, justamente, a partir da identificação, 

caracterização e mapeamento, primeiramente, dos geossistemas e posteriormente do seu 

zoneamento turístico. Ou seja, trata-se da cartografia inédita das paisagens e o zoneamento 

turístico da paisagem para fins de planejamento destas atividades no município.  

Admite-se que o zoneamento é um prognóstico que poderá ser capaz de planejar as 

atividades turísticas de Mineiros, constituindo uma parte do que é preciso para a gestão das 

atividades turísticas, ligadas diretamente a uma gestão maior que é a estadual. Por isso, entende-

se este zoneamento turístico das paisagens como um instrumento de planejamento para o 
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desenvolvimento das atividades turísticas, será adequado para identificar e caracterizar as áreas 

(zonas) que tenham pertinências ou restrições ao turismo e, desta forma, permitir seu 

planejamento da paisagem no município de Mineiros, no estado de Goiás. 

 

1.1 Justificativa 

 

Nas últimas décadas do século passado, o Cerrado3 brasileiro tem se transformado num 

ritmo acelerado no chamado celeiro agrícola do Brasil, tendo sofrido com um dos maiores 

níveis de desmatamento entre os biomas brasileiros. Esta transformação vem acompanhada de 

uma intensa devastação de paisagens naturais com perdas irreversíveis de seus recursos. Neste 

sentido, as paisagens encontradas na região do Sudoeste do estado de Goiás, espelham as 

relações entre a fisiografia e a dinâmica histórica de ocupação de suas terras, antes 

originalmente típicas do bioma Cerrado e atualmente apresentando cada vez mais paisagens 

homogeneizadas com incorporações de práticas agropecuárias e a conversão de terras para 

implantação de pastagens e lavouras (OLIVEIRA, 2004; 2010). 

Na compreensão de Oliveira (2010), esse cenário é crescente e persiste, restando 

fragmentos cada vez menores de vegetação original, reduzindo-se e perdendo sua 

conectividade. Por isso, a região do Cerrado luta pela sobrevivência de sua identidade, tendo 

nas paisagens a sua marca mais importante. 

O município de Mineiros, no estado de Goiás, apresenta uma dinâmica de uso e 

cobertura da terra diversificada e se manifesta em diferentes geossistemas. Conforme 

estabelecido por Goiás (2008; 2010), Mineiros integra a região definida como Agroecológica 

pelo Plano Estadual do Turismo do estado de Goiás e recebendo a melhor classificação definida 

no Plano, como município diamante. 

No município são identificadas áreas de degradação ambiental decorrentes do mau uso 

dos solos, extensas áreas de pastagens e agricultura que desconfiguram as paisagens naturais. 

Concomitantemente, no município resistem as áreas de conservação, como o Parque Nacional 

das Emas, os assentamentos rurais na área conhecida como Pinga-Fogo e as comunidades 

quilombolas do Cedro e Buracão. O Parque Nacional das Emas é declarado Patrimônio Mundial 

Natural pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) 

 
3 O termo Cerrado está colocado na tese no sentido de um bioma, tomando como referência a delimitação e 

definição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísitca (IBGE) sobre os biomas do Brasil, como sendo um 

“grande conjunto de vida vegetal e animal caracterizado pelo tipo de vegetação dominante”. Disponível em: 

<https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-ambientais/estudos-ambientais/15842-biomas.html?=&t=o-

que-e>. 

https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-ambientais/estudos-ambientais/15842-biomas.html?=&t=o-que-e
https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-ambientais/estudos-ambientais/15842-biomas.html?=&t=o-que-e
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e é o principal fator de motivação turística na chamada “região agroecológica” do estado de 

Goiás e consequentemente no município de Mineiros. 

Todavia, tanto o Parque Nacional das Emas, a “região”4 do Pinga-Fogo (e seus 

assentamentos rurais) e as comunidades quilombolas do Cedro e Buracão se caracterizam como 

“ilhas” no território do município. Estas situações refletem em unidades de paisagens distintas 

e muitas das práticas desenvolvidas no município (como a agricultura e o potencial de 

desmatamento para conversão de áreas) acentuam as transformações das paisagens e as 

maneiras como estas se inter-relacionam (Mapa 1). 

Mesmo o município de Portelândia se caracterizando como um enclave e o extremo sul 

de Mineiros como um exclave (descontinuidade territorial), optou-se pela escolha do limite 

municipal de Mineiros como área de estudo. Mesmo que os limites das paisagens não coincidam 

com os limites territoriais, o zoneamento é um instrumento jurídico, administrativo, e que 

comumente necessita de limites territoriais para sua proposição. Logo, essa é uma proposta para 

um zoneamento em escala municipal. 

A proposta de zoneamento aqui sugerida se difere do Macrozoneamento Agroecológico 

e Econômico do estado de Goiás (ZAEE) (CUNHA et al., 2014b) e do plano estadual do turismo 

propostos anteriormente para o estado (GOIÁS, 2008). Isso porque, ambos levam em 

consideração especificamente os recursos naturais, numa escala com maiores generalizações 

para todo o estado. 

Outras divergências que ainda podem ser identificadas é o esforço para um sistema de 

classificação com finalidade de elencar o nível de desenvolvimento e direcionar apoio técnico 

e financeiro para os municípios turísticos, e ainda, a proposição da divisão do estado de Goiás 

em 9 regiões turísticas. 

O ZAEE, por exemplo, apresenta-se como instrumento público de planejamento e 

gestão territorial. De acordo com Cunha et al. (2014b), sua premissa é a divisão do território 

em zonas com características físico-ambientais homogêneas, entretanto, enfoca em suas 

potencialidades e vulnerabilidades socioambientais, incentivadas ou restringidas por 

determinadas atividades econômicas com vistas à preservação do ambiente natural e dos seus 

recursos. 

 
4 O termo região aqui não é caracterizado como um dos conceitos da Geografia, ou seja, empregado em seu aspecto  

denotativo, mas sim no sentido conotativo. Logo, o termo está designando uma expressão popular amplamente 

disseminada para adjetivar essa área do município. 
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Mapa 1 - Localização do município de Mineiros (GO) 

 
Fonte: Autor (2017)  
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Deste modo, o ZAEE não contempla as atividades turísticas do estado de Goiás em seus 

resultados. Já o plano estadual do turismo (GOIÁS, 2008) tem seu processo de elaboração 

pautado em algumas etapas como a identificação de infraestruturas, desenvolvimento de uma 

inteligência competitiva, qualificação, marketing e promoção das atividades turísticas e o 

diagnóstico competitivo dos municípios. Desta forma, ambos os trabalhos citados não têm 

interesse em elencar as atividades turísticas e o potencial de paisagens visando um zoneamento 

para o potencial de atividades turísticas em escalas municipais. 

Atualmente, o ZAEE de Goiás assume um enfoque tático para sua escala cartográfica 

de análise, em nível estadual, referindo-se às questões macrorregionais e abrangendo aspectos 

ambientais, recursos naturais, aspectos socioeconômicos e jurídico-institucionais, 

“considerando então que a escala de análise e representação deverá ser, no mínimo 1:250.000” 

(CUNHA, et al., 2014b, p. 37). Entretanto, só foram disponibilizados produtos na escala de 

1:500.000. 

Se faz importante ressaltar que o ZAEE ainda disponibilizou alguns mapeamentos de 

unidades de paisagem, como é o caso das unidades de paisagem do Zoneamento Ecológico-

Econômico da Área do Entorno do Distrito Federal em Goiás e das unidades de paisagem do 

Diagnóstico Ambiental do Vale do Araguaia: Trecho Luís Alves-Barra do Garças. Divergências 

técnicas à parte, o que interessa nesta colocação é que apenas algumas regiões do estado 

receberam este mapeamento, em escala de 1:500.000 (Mineiros não foi contemplado) e sob a 

ótica dos recursos naturais, não sendo direcionada ao turismo. 

Por conseguinte, a proposta apresentada vai ao encontro do ZAEE e do Plano Estadual 

do Turismo. O zoneamento turístico de paisagens será desenvolvido em um município do estado 

de Goiás e elaborado com a finalidade específica de contribuir como um instrumento que seja 

parte importante do planejamento do turismo nesta região e que Mineiros tenha à sua disposição 

um modelo e um banco de dados compatível com sua escala municipal, almejando um produto 

final com escala de 1:100.000. 

O zoneamento deverá fomentar, tanto o planejamento da paisagem quanto as atividades 

turísticas, ao levar em consideração os geossistemas cartografados, visando a caracterização 

dos recursos naturais como potencialidades ao turismo em Mineiros (GO). 

Trata-se de uma proposição frente às atuais análises e instrumentos de planejamento do 

turismo e territorial anteriormente realizadas no estado de Goiás, de modo a aproximar teoria, 

prática, e ferramentas possíveis de se elaborar uma proposta de zoneamento turístico de 

paisagens no Cerrado. 
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Ademais, há uma inexistência de estudos sobre a cartografia de paisagens sob a 

perspectiva sistêmica e assumida pela linha de pensamento e concepção teórica e técnica da 

geografia e cartografia de síntese desenvolvidas na escola Russo-Soviética, tomando o Cerrado 

brasileiro como campo de atuação, que nos últimos 40 anos passou a carregar o título de celeiro 

do Brasil. A proposta do zoneamento turístico como instrumento para construir soluções desta 

problemática no município de Mineiros deverá auxiliar nas decisões quanto às diferentes 

paisagens e seu potencial ao desenvolvimento de atividades turísticas.  

Além disso, a proposta almeja ter a capacidade de aplicação em outras regiões e biomas 

que tenham interesse no planejamento da paisagem ou potencial de exploração das atividades 

turísticas, tomando a cartografia de paisagens como ponto de partida. Desse modo, será possível 

avançar quanto ao mapeamento das paisagens e técnicas de cartografia para estes fins numa 

região que faz parte Cerrado brasileiro, que ainda apresenta poucos estudos advindos dessa 

concepção teórica. O zoneamento turístico das paisagens irá qualificar a discussão sobre 

atividades turísticas do Cerrado e embasar o planejamento do turismo, do ambiente e do 

território. 

Portanto, Mineiros apresenta um potencial turístico que é explorado principalmente em 

relação ao Parque Nacional das Emas. Com uma baixa densidade populacional, acredita-se que 

a área de estudo apresente importantes elementos naturais com potencial turístico 

subaproveitado e que, por meio do zoneamento, possam vir a compor um roteiro em turismo de 

natureza. A proposta de um zoneamento turístico de paisagens constitui instrumento que deverá 

auxiliar nas decisões quanto aos diferentes geossistemas considerando, mormente, suas 

potencialidades ao desenvolvimento de atividades turísticas. 

 

1.2 Hipótese 

 

A primeira hipótese da pesquisa é de que as características das paisagens, enquanto um 

conjunto de elementos naturais e antroponaturais, quando classificadas (tipologicamente), 

revelam sua disposição para o desenvolvimento do turismo  

Logo, um zoneamento apoiado na abordagem geossistêmica, nos princípios da 

cartografia de paisagens e, portanto, numa análise integrada das relações dos elementos que 

constituem as paisagens (estrutura), será um instrumento capaz de identificar e caracterizar os 

geossistemas, zonear áreas que tenham pertinências ou imposições às atividades turísticas e, 

deste modo, estar qualificado para compor um planejamento, visando propostas adequadas para 

o desenvolvimento do turismo e ordenamento territorial de Mineiros (GO). 
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A segunda hipótese é de que o município de Mineiros é um modelo ideal para o ensaio 

desta proposta técnica porque além de apresentar considerável potencial turístico ligado à 

natureza, principalmente pela presença do Parque Nacional das Emas e registro de inúmeras 

cachoeiras, o município tem as bases de sua economia ligadas às atividades agropecuárias, que 

concorrem para a conversão das áreas de cerrado em monoculturas e pastagens. Trata-se, 

portanto, de um espaço de conflito de potencialidades. 

 

2 Objetivos 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Desenvolver uma proposta de zoneamento turístico das paisagens do Cerrado, embasada 

nas características estruturais e funcionais dos geossistemas. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Investigar as bases teóricas da Escola Russo-Soviética de Geografia, relativamente ao 

estudo da paisagem sob a perspectiva da teoria dos geossistemas; 

b) Identificar os geossistemas do município de Mineiros, tendo em vista as 

potencialidades das paisagens frente ao desenvolvimento do turismo; 

c) Definir os tipos, as hierarquias e a inter-relação dos geossistemas, a partir dos 

princípios da tipologia e características das paisagens; 

d) Compreender a distribuição dos atrativos turísticos no município de Mineiros, 

destinando-se a compor uma cartografia do turismo local; 

e) Estabelecer parâmetros para o zoneamento das paisagens para fins turísticos, a partir 

da avaliação integrada dos geossistemas e do inventário turístico; 

f) Interpretar as zonas de conflitos de potencialidades entre o turismo e os sistemas 

agroeconômicos, a partir dos tipos de paisagens e inventário turístico; 

g) Avaliar os aspectos potenciais e limitantes para o desenvolvimento do turismo a partir 

do zoneamento turístico das paisagens de Mineiros. 
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3 Referencial Teórico 

 

A polissemia da paisagem exige uma complexa tarefa para sua conceituação, devido ao 

amplo sentido do que se trata este conceito. A exemplo disso, podemos relembrar Vitte (2007) 

quando o autor faz uma breve síntese dos diferentes significados do termo paisagem, este 

enquanto landscape (inglês) foi derivado de landscip, surgido no século XVI que diz respeito 

a organização dos campos. Já o termo landschap (holandês), originado do termo landschaft 

(alemão), significa uma unidade de ocupação humana. Enquanto o próprio landschaft, surgido 

no século XVI, denotava o sentido de região, território e, por vezes, até o sentido de nação. 

Aqui, não se tem a pretensão de esgotar este conceito, afinal, outrora foi assumido para 

a tese a definição de Rodríguez, Silva e Cavalcanti (2010) e a partir disso, verticalizou-se a 

discussão no entorno concepção proposta pelos autores supracitados. 

Corrobora-se então com Reis Junior e Araujo Neto (2010) quando os autores lembram 

que a Geografia passou e passa por notórias sucessões metodológicas e que, por isso, mostra-

se significante qualquer contribuição a que se construam versões interpretativas acerca de uma 

teoria do conhecimento em Geografia. 

 

3.1 Estrutura da paisagem e geossistema 

 

A discussão sobre paisagem tem um dos seus campos mais abundantes na Geografia, 

variando em significados e aplicações, que seguem uma gama teórica e prática, em caráter 

epistemológico, proposto pelas mais variadas Escolas de Geografia ao longo do tempo. 

Especificamente sobre a perspectiva de compreensão da paisagem, a partir de sua estrutura, 

Yefremov (1961, p. 34) explicou que: 

Paisagem nesse sentido representa a natureza de qualquer seção da esfera superficial 

da Terra, incluindo todas as mudanças produzidas pela sociedade humana. [...] 

Paisagem é um complexo historicamente moldado e desenvolvido de todos os 

componentes que interagem na esfera superficial da Terra através de toda a extensão 

vertical daquela esfera (YEFREMOV, 1961, p. 34, tradução nossa). 

 

Neste tópico construiu-se um breve resgate do conceito de paisagem sob a perspectiva 

da Escola Russo-Soviética de Geografia e sua vasta tradição na aplicabilidade de estudos 

integrados, através do estudo das paisagens, até a origem do conceito de geossistema. 

Segue-se então, uma discussão sobre a estrutura das paisagens, a sua formação enquanto 

um complexo antoponatural, a noção dos geossistemas na geografia e o reconhecimento das 
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unidades de paisagens, sua representação e avanços incorporados à geografia a partir destas 

concepções. 

 

3.1.1 A paisagem na Escola Russo-Soviética de Geografia e as bases para o surgimento 

do geossistema. 

 

A Geografia acadêmica surgiu em meados do século XIX, dando origem a duas grandes 

vertentes, sendo a visão de mundo naturalista e a antropogeografia (RODRÍGUEZ e SILVA, 

2013). 

A paisagem enquanto conceito da Geografia (e o principal conceito da Geografia Física) 

expandiu as possibilidades para soluções de problemas intradisciplinares, como a interação 

entre sociedade e natureza e sua a organização e planejamento. Posteriormente, o embasamento 

teórico oriundo da abordagem sistêmica constituiu a estrutura para a integração de diferentes 

elementos (físicos e humanos) resultando, para muitos pesquisadores, num dos paradigmas5 da 

Geografia, o geossistema. 

O termo paisagem surgido na Alemanha como landschaft, embora há séculos atrás fosse 

carregado de confusões em seus significados no discurso alemão, além da diversidade de 

conteúdos e significados, acabou se tornando uma das palavras mais importantes da linguagem 

geográfica, sendo um dos principais conceitos da Geografia e fundamental para a Geografia 

Física (HARTSHORN, 1951). O termo paisagem tem muitos significados. Apenas na 

Alemanha (a landschaft), possui mais de 20 significados. Entretanto, mesmo que este conceito 

tivesse apenas um significado, a definição de paisagem, neste caso, se difere muito entre si 

(RICHLING, 1999; VOLKOVA, ZUCHKOVA e NIKOLAEV, 2000). 

A paisagem é entendida em diferentes sentidos e mesmo dentro da geografia apresenta 

uma diversidade de significados e conceitos. A paisagem pode ser concebida, por exemplo, 

como um complexo natural, como uma combinação de unidades espaciais integradas, como um 

território sob a influência de indivíduos, como espaços com relevos bem definidos, como uma 

 
5 “Paradigmas são considerados como realizações científicas, aceitos de forma universal que, por um tempo, 

fornecem à comunidade científica problemas e soluções. É um modelo que pode atrair adeptos cujo pensamento 

científico seja convergente. São conjuntos de premissas teóricas que determinam a investigação científica concreta 

e se baseiam na prática científica em uma determinada etapa. Constituem assim, realizações científicas 

universalmente reconhecidas que, durante certo tempo, proporcionam modelos de problemas e soluções a uma 

comunidade científica, considerados padrões que são incorporados no cotidiano de uma sociedade (RODRÍGUEZ, 

2015b, p. 41-42, tradução nossa). Na ciência, a definição mais comum de paradigma foi dada por Kuhn (1962, p. 

33, tradução nossa), que estabelece que paradigmas são: “realizações científicas universalmente reconhecidas, que 

durante certo tempo proporcionam modelos de problemas e soluções a uma comunidade científica”. 
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paisagem no sentido estético, como um lugar e ainda como um espaço percebido 

(KHOROSHEV, 2017). 

Antes disso, Humboldt (1875) tratou da natureza como uma composição de diversos 

fenômenos, além de enfatizar em seus estudos o aspecto natural das paisagens, fato que reflete 

até os dias atuais no estudo das paisagens, a saber: 

A natureza, considerada por meio da razão, isto é, sujeita como um todo ao trabalho 

do pensamento, é a unidade na diversidade dos fenômenos, a harmonia entre as coisas 

criadas, que diferem pela sua forma, pela própria constituição, pelas forças que as 

animam; é o todo animado por um sopro de vida. O resultado mais importante de um 

estudo racional da natureza é reunir unidade e harmonia neste imenso acúmulo de 

coisas e forças; [...] que é uma consequência das descobertas dos séculos passados [e 

que] devido às investigações dos tempos em que vivemos [se torna preciso] analisar 

o detalhe dos fenômenos sem sucumbir à sua massa (HUMBOLDT, 1875, p. 4, 

tradução nossa). 

 

Por conta des suas formações iniciais como naturalistas, os geógrafos alemães da 

segunda metade do século XIX tinham uma visão "global" do ambiente natural (ou da natureza). 

Esta visão se expressou através do conceito de paisagem, trazido desde Alexander von 

Humboldt, servindo como guia para suas observações em viagens científicas. 

Diante disso, as reflexões iniciais sobre a paisagem como objeto verdadeiramente 

geográfico de estudo do meio nascem na forma da ciência da paisagem ainda durante o Império 

Russo, no final do século XIX, a partir das obras de Vasily Vasili'evich Dokuchaev6, e 

posteriormente das premissas lançadas por Lev Semionovich Berg, sendo que ambos foram 

fundamentais para a formação da chamada ciência da paisagem, na Escola Russo-Soviética 

(FROLOVA, 2007). 

Com isso, no início do século XX, a paisagem passou a representar uma categoria quase 

universal e muito utilizada pelos geógrafos russos. Deste modo, a compreensão da paisagem 

como um sistema (ou complexo territorial natural) na escala regional7 foi amplamente 

disseminada pela ciência da paisagem, a partir do final do século XIX (FROLOVA, 2007). 

 
6 Considerado também o “pai” da pedologia (ciência do solo) e responsável por constatar a estrutura vertical dos 

solos, constituída de camadas horizontais e denominada de perfil do solo. Segundo Rojkov et al. (1996, p. 2, 

tradução nossa), Dokuchaev foi o primeiro a sugerir o princípio da zonalidade natural em seu livro "A doutrina 

das zonas naturais" de 1899 e foi responsável por dividir o planeta em zonas horizontais (a partir da latitude) e 

zonas verticais (a partir da altitude). “O princípio básico para sua regionalização é baseado nas inter-relações entre 

clima, plantas, animais e solos. Mais tarde, ele formulou o princípio da zonalidade vertical”. 
7 Os geógrafos soviéticos determinaram as seguintes categorias da Geografia: 1) Complexos territoriais naturais; 

2) Complexos territoriais produtivos; 3) Complexos territoriais socioeconômicos; 4) Sistemas naturais-

econômicos. Dessa forma, os soviéticos e posteriormente os russos não assumiam conceitos como o de paisagem 

cultural, lugar ou mesmo o território como um conceito geopolítico. Por outro lado, esta Escola deu uma atenção 

especial para categorias formadas a partir das noções de complexo e de sistema, se comparados com os de outras 

Escolas ocidentais de Geografia (RODRÍGUEZ, 2015a). 
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Em contrapartida, antes disso, na Escola Russo-Soviética, Berg (1915; 1947) definia a 

paisagem como uma combinação ou agrupamento de objetos e fenômenos nos quais as 

peculiaridades do relevo, clima, água, solo, vegetação e fauna e, até certo ponto da atividade 

humana, se combinam em um único conjunto harmonioso, tipicamente integrado sobre 

unidades.  

Os geógrafos da antiga União Soviética passaram a estudar a morfologia, a tipologia, a 

estrutura e a dinâmica da paisagem. Entre os séculos XIX e XX, pesquisadores desta Escola, 

influenciados principalmente por Dokuchaev, Passarge, Berg e seus seguidores, passaram a 

compreender que as unidades naturais formam complexos de diferentes níveis hierárquicos e 

que esses complexos estão subordinados uns aos outros (DOKUCHAEV, 1883; 1899; BERG, 

1947; SOCHAVA, 1971; MURZAYEV, 1977; VOLKOVA, ZUCHKOVA e NIKOLAEV, 

2000; SHAW e OLDFIELD, 2007; RODRÍGUEZ e SILVA, 2002; 2013; CHÁVEZ et al., 

2019a). 

Lev Semyonovich Berg é reconhecido como o fundador da ciência da paisagem russa, 

tendo seu mérito advindo da terceira edição de seu trabalho “Zonas Geográficas da União 

Soviética”, publicado em 1947, explicitando a compreensão do termo paisagem geográfica. 

Cabe ressaltar que as contribuições de L. S. Berg elevaram a então moderna geografia soviética 

– e o estudo das paisagens – a um novo patamar, lançando a noção de inter-relação dos 

elementos que compõem as paisagens, a respeito da influência de seus elementos formadores 

com relação à estrutura da paisagem8 (DOKUCHAEV, 1883; 1899; BERG, 1947; SOCHAVA, 

1971; MURZAYEV, 1977; VOLKOVA, ZUCHKOVA e NIKOLAEV, 2000; SHAW e 

OLDFIELD, 2007; RODRÍGUEZ e SILVA, 2002; 2013). 

Vasily Vasili'evich Dokuchaev utilizou da abordagem integrada da paisagem para 

analisar o uso da natureza tendo em conta constantemente o homem e a sociedade, quando viria 

a fazer apontamentos em um âmbito regional e zonal. A visão destes pesquisadores tinha uma 

acepção fortemente natural, mesmo se considerarmos os esforços de Dokuchaev em considerar 

a natureza e a sociedade de forma conjunta. Mesmo assim, essa noção já expressava a ideia da 

interação entre os componentes naturais (rocha, relevo, clima, água, solo e vegetação) e um 

espaço físico. O período entre as décadas de 1975 a 1990 foi marcado pelo avanço dos estudos 

de paisagens na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e países da Europa 

 
8 Estas ideias dotadas de uma forte concepção “sistêmica”, foram colocadas por L. S. Berg (1922) com relação ao 

estudo das paisagens, antes mesmo da publicação da teoria geral dos sistemas de Ludwig von Bertalanffy (1968) 

e de seu pressuposto sobre os sistemas, em que “as partes afetam o todo”. 
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Central9 (DOKUCHAEV, 1883; 1899; BERG, 1947; SOCHAVA, 1971; MURZAYEV, 1977; 

VOLKOVA, ZUCHKOVA e NIKOLAEV, 2000; SHAW e OLDFIELD, 2007; RODRÍGUEZ 

e SILVA, 2002; 2013). 

É importante ressaltar ainda, que Berg foi um dos primeiros geógrafos (se não o 

primeiro) a perceber que a geografia não deveria se preocupar com componentes individuais 

(partes) do ambiente, mas com complexos territoriais naturais ou paisagens (antecedendo a 

abordagem sistêmica de Bertalanffy e geossistêmica de Sochava). Berg expressou esta ideia, 

em 1913, prosseguindo com sua elaboração, a ponto de influenciar muitos outros geógrafos 

contemporâneos, sobretudo a partir do primeiro volume de sua obra sobre zonas geográficas da 

paisagem da URSS (MARKOV, 1977; SAUSHKIN, 1977; SMALLEY et al., 2010; 

FROLOVA, 2018). 

Baseando-se nos princípios de V. V. Dokuchaev, o autor expõe seu ponto de vista sobre 

uma teoria da paisagem geográfica (landshaftovedenie). Esta é uma concepção geográfica que 

supõe a divisão da terra em zonas (unidades) ou paisagens integradas, que a partir dela 

desenvolveram-se os objetivos básicos da Geografia Física e da ciência da paisagem 

(landshaftovedenie)10, ambas consideradas sub-campos da Geografia para a Escola Russo-

Soviética (MARKOV, 1977; SAUSHKIN, 1977; SMALLEY et al., 2010; FROLOVA, 2018). 

A ciência da paisagem incluiu não apenas os complexos naturais, mas também os 

antroponaturais11 (Figura 1), já que o termo paisagem na Escola Russo-Soviética é geralmente 

acompanhado por definição, que indica se é uma paisagem natural ou antroponatural. Sendo 

 
9 Cabe aqui esclarecer que a Escola Russo-Soviética foi caracterizada por assumir dois conceitos, a saber, o 

entendimento da natureza como um todo, usado como sinônimo do conceito de espaço natural. E a dicotomia 

exagerada entre a Geografia Física (compreensão das leis naturais) e a Geografia Econômica e Social 

(compreensão dos fenômenos sociais e econômicos). Somente, após os primeiros 40 anos do poder soviético é que 

surgiram os conceitos integrados, modo a unir estas duas visões. Além disso, as abordagens iniciais quanto aos 

complexos e, posteriormente aos geossistemas, foram concebidas para regiões com populações muito baixas, 

assumindo-se a priori que as paisagens estudadas eram naturais (FROLOVA, 2006; 2018; RODRÍGUEZ e 

SILVA, 2013). 
10 Frolova (2018, p. 3, tradução nossa) lembra que foi a partir dessa concepção que “o conceito de geossistema 

tornou-se parte fundamental da ciência da paisagem nos anos 60”. 
11A geografia física cunhada na escola Russo-Soviética assume, geralmente, que a paisagem antropogênica é a 

paisagem natural alterada, até certo ponto, pelos homens. A exemplo de paisagens antropogênicas é possível citar 

as áreas agrícolas, industriais, recreativas ou outras paisagens transformadas, principalmente por atividades 

econômicas. São exemplos de paisagens naturais as áreas protegidas, paisagens quase intocadas ou desabitadas 

(VOLKOVA, ZUCHKOVA e NIKOLAEV, 2000). Outro exemplo a ser levado em consideração para a questão 

antropogênica nos geossistemas é expressado no trabalho de Fliedner (1979) que se apropria do conceito de 

geossistema no estudo da antropogeografia a partir do comportamento da população, explicado pelo entendimento 

das relações sistêmicas. O autor interpreta o comportamento dos agrupamentos humanos como parte dos 

geossistemas e quais conseqüências isso tem para a pesquisa do sistema antropogeográfico. Rodríguez, Silva e 

Cavalcanti (2010) explicam que as paisagens naturais são aquelas de aspecto primitivo com interferência humana 

nula ou muito baixa, as paisagens antroponaturais, geralmente em zonas rurais, são transformadas pelo homem, 

mas mantém elementos naturais em sua estrutura e, por fim, as paisagens antropogênicas onde predominam uso e 

cobertura da terra urbano ou industrial. 
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assim, a chamada ciência da paisagem armazenou considerável conhecimento sobre os sistemas 

(e posteriormente os geossistemas), sem o qual seria impossível resolver os problemas de cunho 

geoecológicos (BERUTCHACHVILI e CLOPÉS, 1977; VOLKOVA, ZUCHKOVA e 

NIKOLAEV, 2000; CAVALCANTI, 2017). 

Além disso, seus interesses de estudos estão voltados para a divisão espacial 

(zoneamento), para as relações mútuas, o inventário de unidades morfológicas, as classificações 

das paisagens, o estabelecimento de relações hierárquicas, níveis de distribuição espacial e a 

interação de seus componentes, formando a estrutura das paisagens (BERUTCHACHVILI e 

CLOPÉS, 1977; VOLKOVA, ZUCHKOVA e NIKOLAEV, 2000; CAVALCANTI, 2017). 

 

Figura 1 - Os geossistemas 

 
Fonte: Adaptado de Berutchachvili e Mathieu (1977) 

 

Antes mesmo da proposta da teoria dos geossistemas ser concluída por Sochava (1978a), 

o mesmo autor já havia considerado os geossistemas como fenômenos naturais, mas que 

incluíam também todos os fatores econômicos e sociais que influenciavam sua estrutura e 

peculiaridades espaciais. As paisagens chamadas de antropogênicas na Geografia Russo-

Soviética eram entendidas como “estados variáveis de geossistemas naturais, podendo ser 

referidos à esfera de estudo do problema da dinâmica da paisagem” (SOCHAVA, 1977, p. 7). 

Os principais fatores formadores das paisagens, estão associados às propriedades de sua 

estrutura, ou seja, em características de unidades multiestruturais compostas por elementos de 

cunho espacial e temporal distintos, a exemplo das rochas, solos, climas, vegetação, a interação 

com a fatores antrópicos etc.  

Por isso, Rodríguez, Silva e Cavalcanti (2010, p. 70) afirmam que “os componentes 

naturais, antes de tudo, analisados como fatores de formação da paisagem, devem ser vistos em 

sua interação com os demais componentes e na distinção da paisagem como um todo. 

Neste contexto, Nikolayev (1979) e Isachenko (1991) chegaram a definir a paisagem 

como um próprio geossistema. Isachenko (1991) a entendendo como um geossistema 
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geneticamente uniforme, homogêneo zonal e azonalmente12, incluindo a inter-relação de seus 

elementos. Nikolayev (1979) entendendo como um geossistema natural em escala regional, 

consistindo em elementos locais, inter-relacionados e geneticamente funcionais. 

Para Solntsev (1949; 1962; 1981) e Volkova, Zuchkova e Nikolaev (2000) a paisagem 

é um complexo territorial natural e sua estrutura consiste em atributos homogêneos podendo 

ser definidos pelas características geológicas, ações do clima ao longo do tempo, solos, 

vegetação, formas do relevo, etc., formando um conjunto de relações dinâmicas, regularmente 

recorrentes nessa paisagem. De maneira sintética, Ferreira et al. (2001, p. 160) afirmam que é 

conveniente considerar a paisagem como um geossistema, “um sistema dinâmico com trocas 

de massa e energia com o exterior”. 

Como indivíduos geográficos, as paisagens agregam elementos e processos com 

diferentes naturezas, dimensões e durações que, relacionando-se numa determinada 

área da superfície terrestre, dão origem a uma unidade visível. Essa unidade visível 

provoca e se relaciona com o espírito humano, tornando-se sujeita às ações e decisões 

dos indivíduos e da sociedade conforme seus interesses variados (CAVALCANTI, 

2014, p. 18). 

 

A estrutura caracteriza a forma de organização interna e a relação dos componentes que 

formam as paisagens e as geossistemas de hierarquia inferior. Para analisar e determinar a 

estrutura das paisagens se faz necessário conhecer a sua essência, que reflete os padrões 

organizacionais existentes entre os componentes e elementos do sistema formador das 

paisagens. Assim, a análise estrutural das paisagens consiste em explicar a combinação de seus 

componentes (atributos) formadores das relações integradas, e a organização estrutural do 

sistema paisagístico como um todo. 

“A estrutura da paisagem se relaciona com o nível estrutural, sendo que a organização 

da paisagem reflete a organização sistêmica de seus elementos funcionais e as regularidades 

que determinam sua essência, sua morfologia e sua integridade” (RODRÍGUEZ, 2008a, p. 91, 

tradução nossa). 

A compreensão da paisagem como um sistema consiste em complexos naturais 

integrados (inter-relacionados) e assim pode-se considerar que toda paisagem é individual, no 

entanto, todas as paisagens podem ser tema de uma classificação tipológica. Especialmente a 

Escola Russo-Soviética, direciona a definição de paisagem como um complexo territorial 

natural em nível regional. Podendo ser de qualquer tamanho ou um grupo de complexos com 

 
12 Os aspectos zonais são geralmente relacionados às características climáticas, enquanto os aspectos azonais são 

os geológico-geomorfológicos (morfoestruturais) amplamente utilizados para a regionalização físico-geográfica 

da paisagem (relacionados à extensas áreas). No caso desta tese, considerou-se apenas os aspectos azonais, além 

de outros elementos das paisagens, pois as variações climáticas para o município de Mineiros (GO) não são 

significativas ao longo de sua extensão territorial. 
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características similares, sendo que ambos são considerados como paisagens (VOLKOVA, 

ZUCHKOVA e NIKOLAEV, 2000). 

Desta maneira, pode-se entender os geossistemas – ou unidades de paisagens – como 

áreas individuais em que a estrutura geológica, vegetação, solos, dentre outros elementos, são 

homogêneos entre si, se diferenciando de outras unidades na qual confrontam seus limites. 

A identificação da tipologia (distribuição geográficas das unidades de paisagens) da 

estrutura da paisagem e sua determinação no mesmo nível hierárquico se moldam sob a 

influência de vários fatores e se desenvolveram sob a preocupação com as representações 

cartográficas de diferentes regiões, conforme a cartografia de paisagens Russo-Soviética 

(SUVOROV e KITOV, 2013). 

“As paisagens tipológicas são definidas pelos valores que tomam as variáveis utilizadas 

em sua definição, um mesmo tipo de paisagem pode ser observado em lugares distintos” 

(FUSALBA, 2009, p. 142, tradução nossa). Estas representações dos geossistemas têm sido 

úteis para avaliar o estado das zonas terrestres, monitorar o território e otimizar as práticas de 

manejo da natureza (SUVOROV e KITOV, 2013). 

As consequências a médio e longo prazo de qualquer alteração antrópica sobre a 

natureza são diferenciadas em conformidade com as unidades de paisagens, de acordo com suas 

condições reginais ou tipológicas, por características da estrutura geológica, geomorfológica, 

vegetacional entre outros elementos que compõem uma paisagem (ISACHENKO, 1995). 

A paisagem na Escola Russo-Soviética é, portanto, amplamente concebida como um 

complexo (natural e antroponatural). Esta noção de complexos é a mesma a influenciar, mais 

tarde, na elaboração do conceito e da teoria dos geossistemas, regendo as técnicas para sua 

representação, a partir da cartografia de paisagens. 

 

3.1.2 A paisagem enquanto complexo e o geossistema como paradigma da Geografia 

 

No ano de 196313, na antiga URSS, Sochava (então diretor do Insituto de Geografia da 

Academia de Ciências em Novosibirsk, na Sibéria, Extremo Oriente) desenvolveu inicialmente 

a concepção dos geossistemas e a introduziu no meio científico, aplicando-a aos complexos 

naturais e antroponaturais, embasada pela formulação integrada da paisagem. Posteriormente, 

em 1978, Viktor Borisovich Sochava propõe a teoria dos geossistemas, criada na Geografia (e, 

portanto, verdadeiramente geográfica), que sistematiza e detalha as necessidades e 

 
13 O termo geossistema foi citado pela primeira vez por Sochava no trabalho intitulado “A definição de alguns 

conceitos e termos na geografia física” (SOCHAVA, 1963; SEMENOV e SNYTKO, 2013). 
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possibilidades para o estudo das paisagens (SOCHAVA, 1978a; VOLKOVA, ZUCHKOVA e 

NIKOLAEV, 2000; SOCHAVA, 2015; RODRÍGUEZ, 2015a). 

O estudo do geossistema ocasionou, por exemplo, no Brasil, um debate teórico-

metodológico “substancial ao desenvolvimento dos estudos centrados na indissociabilidade 

entre sociedade ↔ natureza” (NEVES, 2016, p. 1). Mesmo assim, atualmente é reconhecido 

que no Brasil e na América Latina como um todo, que o conceito de geossistema: 

É utilizado em estudos integrados do ambiente e do território de uma forma muito 

semelhante à que é usada hoje na Rússia, devido ao fato de ter sido disseminado por 

geógrafos cubanos que foram fortemente influenciados pela ciência da paisagem 

soviética ou educada diretamente na URSS (FROLOVA, 2018, p. 11, tradução nossa). 

 

As ideias de zonas geográficas, a teoria geral dos sistemas e posteriormente a teoria dos 

geossistemas demonstrou boa capacidade para o estudo dos sistemas complexos e da 

representação da realidade em geral, legitimada pelo estudo das paisagens. 

A partir da estrutura, da evolução e funcionamento dos complexos naturais e 

antroponaturais, Sochava desenvolveu o conceito de geossistema como uma aplicação e sob 

forte influência da concepção de zonas da natureza de Dokuchaev (1899), tectologia14 de 

Bogdanov (1922), zonas de paisagens de Berg (1947), e da teoria geral dos sistemas de 

Bertalanffy (1968). Ao tratar a paisagem como um sistema complexo, Cavalcanti e Corrêa 

(2013) lembram que esta noção se fundamentou a partir da abordagem hierárquica, construída 

como parte da teoria geral dos sistemas. 

Sochava (1978) transformou a concepção dos geossistemas numa das teorias mais 

relevantes para a Geografia, o que levou a partir daí, especialmente a Geografia Física, para 

uma nova direção. 

A partir da perspectiva sistêmica a análise da paisagem passa a integrar métodos e 

temas diversos para compreender o funcionamento conjunto dos sistemas ambientais 

e seu comportamento diante da interação com a sociedade. Isto é realizado a partir dos 

diferentes direcionamentos que, juntos, permitem uma explicação integrada da 

paisagem, revelando sua estrutura, origem, funcionamento e mudanças, seja por 

causas naturais ou pela intervenção da sociedade. Deste modo, a teoria dos 

geossistemas, enquanto teoria da paisagem, é uma ferramenta poderosa para o 

estreitamento do diálogo entre as diferentes áreas da geografia física (CAVALCANTI 

e CORRÊA, 2016, p. 12). 

 

Neves (2016, p. 1, grifo do autor) enfatiza que “a partir do geossistema possibilitou-se 

uma discussão que ultrapassava a ‘geografia física setorizada’ realizada na década na 1960 na 

antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)”.15 

 
14 A tectologia foi um termo criado por Alexander Bogdanov, que se refere a um esforço de integração de princípios 

de diferentes disciplinas, como um sistema de relações capaz de dar conta das análises complexas de diferentes 

variáveis e organizações disciplinares. 
15 Rodríguez (2015a) ressalta que ao mesmo tempo, a concepção sobre as estruturas territoriais surgira ao longo 

dos anos 70, também sob a influência do enfoque sistêmico. Sua definição inicial foi considerada como a interação 
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Foi somente a partir da conceituação proposta por Sochava que foi permitido ao 

geossistema possuir uma ampla gama de dimensões espaciais na superfície terrestre, indo desde 

a fácies físico-geográfica até o envelope geográfico (toda a superfície planetária), assim, os 

geossistemsa dividem-se em três ordens dimensionais: a planetária, a regional e a topológica16 

(SOCHAVA, 1978b; CAVALCANTI e CORRÊA, 2016). 

Ao discorrer sobre o estudo dos geossistemas, Sochava (1977) explica que a categoria 

do geossistema é espacial e, por isso, está presente no espaço terrestre. Por isso, o autor assumiu 

que existem diferentes unidades geossistêmicas da estrutura da paisagem (sendo o menor 

componente desta estrutura a fácie ou geômero elementar), ou seja, cada geossistema pode 

apresentar atributos corológicos, morfológicos e funcionais próprios17 (SOCHAVA, 1977, 

AMORIM, 2012). Enquanto na concepção inicial de Georges Bertrand: 

o geossistema tratava-se de uma unidade mesorregional da paisagem, da 4ª ou 5ª 

ordem de grandeza na escala de Cailleux e Tricart. Contudo, é na geografia soviética, 

que o termo geossistema passa a ser associado a uma teoria explicativa das relações 

entre os diversos campos da geografia física. Neste sentido, a teoria dos geossistemas 

de Sochava consiste numa proposição realista acerca da estrutura, dinâmica e 

evolução de áreas naturais derivadas das relações entre os componentes da natureza” 

(CAVALCANTI e CORRÊA, 2016, p. 28, grifo dos autores). 

 

Os geossistemas, especialmente na Geografia Física, não tinha por objetivo apenas 

integrar as diferentes esferas do natural, mas também, um de seus maiores triunfos era 

aproximar os fatos sociais dos elementos naturais (MONTEIRO, 1996). Com isso, a concepção 

do geossistema permitiu uma visão integrada da paisagem, que não visava apenas aproximar as 

diferentes esferas do “natural”, mas também facilitar a relação com os fatores sociais.  

Em consequência, foi atribuída à paisagem uma categoria operacional capaz de 

solucionar múltiplos problemas, como a degradação das paisagens, a evolução do impacto 

 
de elementos espaciais, a estrutura territorial da economia, da urbanização, dos recursos naturais, da forma de 

organização das forças produtivas no aspecto territorial e da dinâmica de sua difusão. Todavia, atualmente tem se 

falado mais de organização territorial da sociedade (RODRÍGUEZ, 2015, p. 45). 
16 “Pela publicação siberiana [Russo-Soviética] percebe-se que a preocupação com o estudo de geossistemas já é 

antiga pois que já se dispõe de um acervo considerável de pesquisa. Isto vem evidenciar que houve uma nítida 

convergência de interesses entre a escola da Sibéria [Russo-Soviética] e aquela dos Pirineus franceses. Suspeita-

se, assim, que a preocupação geossistêmica na Geografia Física de ambas escolas tenha brotado 

independentemente do contato entre as duas. Isto será esclarecido logo mais quando, em 1978, exatos dez anos 

após o lançamento do artigo de Bertrand, ele se associa com um pesquisador soviético [Nicolas Berutchachvili] e 

publica, na mesma revista, um alentado artigo revestido de avaliação autocrítica e historiando a conexão entre as 

duas escolas. Seria esclarecido ali que Sochava, ao usar o termo ‘geossistema’ em obra publicada em 1960, merece 

a palma de ‘pioneiro’” (MONTEIRO, 2001, p. 47). O artigo que Monteiro (2001) se refere é o “Le géosystème ou 

«système territorial naturel»” de Berutchachvili e Bertrand (1978), onde os autores afirmam que Sochava foi o 

primeiro autor a utilizar o conceito de geossistema. 
17 “As concepções de geossistema de Sochava (1977) e Bertrand (2004) apresentam algumas divergências na sua 

concepção conceitual e na sua delimitação. Enquanto para Sochava (1977) os geossistemas definiriam o objeto de 

estudo da Geografia Física, constituindo de elementos do meio natural, que podem sofrer alterações na sua 

funcionalidade, estrutura e organização em decorrência da ação antrópica, Bertrand (2004) considera a ação 

antrópica como um integrante dos geossistemas” (AMORIM, 2012, p. 90). 
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antrópico sobre os geossistemas, a gestão da paisagem e o prognóstico de sua evolução 

(MONTEIRO, 1996; FROLOVA, 2006). 

Em vista disso, é possível corroborar com Monteiro (2001) quando o autor reconhece 

claramente que o geossistema e sua análise foi uma tentativa de melhorar as investigações da 

Geografia Física18 e que, além disso, a modelização dos geossistemas à base de sua dinâmica 

natural e antropogênica visa, acima de tudo, promover uma maior integração entre o natural e 

o humano19. 

O entendimento da questão estrutural da paisagem e, consequentemente, dos 

geossistemas foi elucidado por Rodríguez (1984) e Rodríguez, Silva e Cavalcanti (2010). A 

noção da estrutura da paisagem é derivada dos regulamentos da diferenciação espacial das 

paisagens (zonais ou azonais). A estrutura da paisagem tem como fator determinante o estado 

qualitativo dos elementos que formam as paisagens e reflete na diferenciação das estruturas 

verticais (patamares) ou horizontes (diferentes componentes geográficos). 

A estrutura da paisagem caracteriza a forma de sua organização, as relações entre os 

componentes que a formam e das subunidades de paisagens de categoria inferior. 

Determinar e investigar a estrutura da paisagem significa conhecer sua essência. Neste 

sentido, a análise estrutural consiste em explicar como se combinam os seus 

componentes para dar lugar às formações integrais e como é a organização estrutural 

do sistema paisagístico (RODRÍGUEZ, SILVA e CAVALCANTI, 2010, p. 111). 

 

Deste modo, Cavalcanti (2017) afirma que: 

Estudar geossistemas é pensar sobre como a organização natural de elementos e 

processos ambientais em interação forma padrões fisionômicos e funcionais 

dinâmicos. Este conhecimento, estritamente físico-geográfico de interface, é 

importante para decisões sobre o uso da terra e possui quatro direcionamentos 

complementares: estrutural, funcional, evolutivo e as derivações de origem social 

(antropogênicas) (CAVALCANTI, 2017, p. 2). 

 

Por fim, em vista das elucidações contidas neste tópico, sobre geossistemas e estrutura 

da paisagem é possível corroborar com Rodríguez (2015a) quando o autor afirma que este 

enfoque estrutural-sistêmico proporcionou à Geografia novas perspectivas para o conhecimento 

 
18 Contudo, é necessário reconhecer que a teoria dos geossistemas apresenta dificuldades de aceitação e difusão 

no Brasil até os dias atuais, em decorrência de diferentes motivos. Especificamente na Geografia construída no 

Brasil, houve uma disseminação de ideias incorretas ou superficiais sobre o estudo do geossistema pelo viés da 

Escola Russo-Sovética, desvalorizando a importância dessa teoria no Brasil. A barreira idiomática também foi 

considerada um problema com relação à disseminação dos trabalhos sob a ótica da Escola Russo-Soviética de 

Geografia. Salvo algumas importantes exceções para esforços que resultaram em pesquisas de geossistemas no 

Brasil (CHRISTOFOLETTI, 1985; RODRÍGUEZ, 2015a; CAVALCANTI e CORRÊA, 2016; NEVES, 2016; 

MARQUES NETO et al., 2017). 
19 A respeito disso, Demek (1978) reconheceu que “as paisagens culturais são partes da esfera da paisagem dentro 

da qual geossistemas naturais e socioeconômicos coexistem. [...] O estudo da paisagem cultural está entre os 

campos de investigação mais difíceis, mas tais estudos são de grande importância em termos de ordenar futuros 

desenvolvimentos socioambientais” (DEMEK, 1978, p. 29, tradução nossa). A autor continua explicando que a 

paisagem cultural faz parte da superfície terrestre, e coexistem junto às paisagens naturais e, consequentemente, 

aos geossistemas. Sendo que em muitas regiões é difícil determinar o exato limite entre os remanescentes de uma 

paisagem natural e de uma paisagem cultural. 



41 

e transformação dos sistemas e estruturas espaciais. Em paralelo, Christofoletti (1982, p. 19) 

afirmou que: 

A aplicação da teoria dos [geo]sistemas aos estudos geográficos serviu para melhor 

focalizar as pesquisas e para delinear com maior exatidão o setor de estudo desta 

ciência, além de propiciar oportunidade para considerações críticas de muitos dos seus 

conceitos. [...] No âmbito da Geografia, todos os seus setores estão sendo revitalizados 

pela utilização da abordagem sistêmica. Por exemplo, a introdução do conceito de 

geossistema, pelos geógrafos soviéticos, permitiu recompor e revitalizar o campo da 

Geografia Física (CHRISTOFOLETTI, 1982, p. 19, grifo nosso). 

 

Com o uso da abordagem geossistêmica, surgiu a possibilidade de analisar qualquer 

objeto geográfico, baseando-se numa noção estrutural da paisagem, em fluxos de entrada e 

saída numa interação dos elementos da estrutura interna e das funções externas, a partir de 

complexos naturais ou antroponaturais, ou seja, os geossistemas. 

Logo, os geossistemas possibilitaram um salto, pois naquele momento fora possível 

avançar com os estudos da morfologia da paisagem20 para estudos que dispunham de análises 

estruturais e funcionais. Este fato contribuiu para o fortalecimento das relações na pesquisa 

geográfica, principalmente no que tange às previsões em cenários do planejamento e da gestão 

territorial ou ambiental. 

 

3.2 Cartografia e representação das paisagens 

 

A paisagem, pode ser considerada um sistema complexo que é influenciado por 

diferentes tipos de impactos naturais e antropogênicos. A longa e constante consequência destes 

impactos são de grande importância e constituem o entendimento da dinâmica das paisagens. 

A análise e representação cartográfica de unidades de paisagens e da organização 

territorial dos geossistemas continuam entre as principais áreas na Geografia Física 

contemporânea (SUVOROV, SEMENOV e NOVITSKAYA, 2009). 

A Geografia Russo-Soviética se dedicou profundamente à cartografia de paisagens. Esta 

Escola considerou – e continua considerando – que a cartografia de paisagens está relacionada 

com as investigações geográficas complexas, tendo como objetivo de pesquisa os geossistemas, 

relacionando-se com seus elementos. A representação desses complexos exige esclarecimentos 

de sua essência e funcionamento (RODRÍGUEZ, 2015a), tendo a cartografia de paisagens sido 

responsável pela representação dos geossistemas e compreensão das paisagens sob abordagens 

 
20 A definição mais reconhecida de morfologia foi dada por Passarge (1931, p. 10) sendo “o propósito científico 

de interpretar e explicar a gênese das formas da superfície terrestre”, logo morfologia da paisagem pode ser 

entendida como o propósito e explicação sobre a gênese das formas (e formações) das paisagens. 
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integrativas, ao passo que paralelamente a estas funções, se tornou um instrumento para o 

planejamento ambiental e territorial21. 

“A ideia de planejamento da paisagem tem sido fundamental uma vez que considera a 

paisagem como o complexo de componentes naturais de forma sistêmica, sendo tratados como 

sistemas naturais ou antropológicos” (BRAZ et al., 2015, p. 121). 

É importante ressaltar que essa noção de planejamento da paisagem, assim como a 

ciência geográfica, foi originalmente estabelecida na Alemanha e depois na Rússia (ainda como 

Império Russo), sendo entendida como parte de uma disciplina de planejamento. Todavia, nos 

anos seguintes o planejamento da paisagem embasou a formulação de políticas e práticas 

relevantes e tornou-se um instrumento importante e amplamente reconhecido para a 

conservação da natureza e aproveitamento dos recursos naturais (ANTIPOV, KRAVCHENKO 

e SEMENOV, 2006). 

O estudo das paisagens, amplamente desenvolvida na antiga União Soviética22, tem 

como objeto fundamental o estudo dos complexos territoriais naturais ou antroponaturais, os 

geossistemas, e sua técnica principal para estudar adequadamente as paisagens consiste na 

cartografia de paisagens, através de mapas regionais baseados num padrão de unidades de 

paisagens ou unidades territoriais (BERUTCHACHVILI e CLOPÉS, 1977; ISACHENKO, 

1995). 

A questão estrutural da paisagem tem por procedimento fundamental a cartografia de 

paisagens, aliada à classificação quantitativa-estrutural, a tipologia e a regionalização. Com 

isso, é possível analisar a complexidade, a forma dos contornos, a vizinhança, conexões, 

composições, integridade, coerência e configuração geoecológica (RODRÍGUEZ, SILVA e 

CAVALCANTI, 2010). 

Desta maneira, Antrop (2000, p. 17) complementa que: 

A paisagem é uma síntese dinâmica entre o meio natural e cultural de uma região e 

tem fortes propriedades holísticas. Consequentemente, muitas abordagens são 

possíveis e necessárias. As mais importantes são as classificações tipológicas e 

cronológicas das paisagens, também utilizada na avaliação da terra (ANTROP, 2000, 

p. 17, tradução nossa). 

 

 
21 Em 1960, a URSS da Sociedade Geográfica estabeleceu uma Comissão Permanente sobre Mapas de Paisagem 

para fazer um inventário dos mapas de paisagem disponíveis, divulgar o trabalho que está sendo realizado em 

campo, promover a publicação dos resultados da pesquisa metodológica e elaborar recomendações e instruções 

metodológicas (VINOGRADOV et al., 1962, p. 16). 
22 Dada a importância do estudo das paisagens, na Escola Russo-Soviética difundiu-se a ciência da paisagem, como 

um ramo da geografia física, tendo como principal objeto de estudo as paisagens, bem como os complexos naturais 

e antroponaturais (geossistemas).  
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Desta maneira, na Rússia (e antiga União Soviética) e na Europa centro-oriental, a 

cartografia de paisagens se tornou relevante para o planejamento dos complexos naturais e 

antronaturais, carregando mais de 60 anos de história, com seu auge de difusão entre os anos 

de 1955 a 1980 (ISACHENKO, 1995). Neste contexto, Rodríguez (2015a) reconhece que esta 

abordagem23: 

Esteve ligada à própria tradição da Geografia Russa, e a necessidade de conhecer o 

país para desenvolver os planos de ocupação e “domínio” da natureza do imenso país. 

Neste sentido foi fundamental a formação da ideia da totalidade ou complexo natural, 

baseado na consideração da natureza como uma unidade dialética (RODRÍGUEZ, 

2015a, p. 63). 

 

Em que pese, a cartografia de paisagens é apontada como um conjunto de procedimentos 

capaz de depreender sobre as interações dos processos sociais e ambientais a partir de uma 

abordagem geossistêmica e, portanto, integrada dos elementos que constituem as paisagens. 

Desse modo, a cartografia de paisagens está preocupada com a representação de 

complexos naturais (unidades de paisagens/geossistemas). Estes complexos compreendem 

áreas naturais resultantes da interação entre os elementos da natureza (relevo, solos, vegetação 

etc.)24, influenciados em maior ou menor grau pela sociedade e pela dinâmica da Terra. O 

interesse primário da cartografia de paisagens está na fisionomia das camadas (das paisagens), 

isto é, seu aspecto visível e secundariamente interessa o funcionamento e o desenvolvimento 

das paisagens. (CAVALCANTI, 2014; 2018). 

O importante é desvendar o que está por trás do visível da paisagem aparentemente 

natural. O quadro físico não pode aparecer como determinante. Ele é um resultado, 

exprime as relações sociais vigentes na época de sua produção. Deve-se lembrar 

também que a natureza possui sua própria dinâmica. Porém o homem não pode ser 

excluído dela: os ambientes, as paisagens naturais passam a ser recursos, condição de 

produção, mercadoria, objeto de intervenção do Estado, etc. (MARTINELLI, 1994, 

p. 62). 

 

Sob a égide da representação de geossistemas em diferentes hierarquias, é possível 

compreender a natureza não apenas por seus componentes, mas principalmente pelas conexões 

entre eles. Pois assim, não se corre o risco de restringir-se apenas à morfologia da paisagem e 

suas subdivisões, mas prioriza-se também a análise de sua dinâmica e principalmente suas 

conexões e suas estruturas funcionais (SOCHAVA, 1978a). 

 
23 Na realidade brasileira, Santos (2004) e Zacharias (2008) ao discutirem objetos de estudo cabíveis à 

representação das paisagens, apontam que, além das bacias hidrográficas (mais difundidas), há mais quatro áreas 

adequadas para estas ações, a saber, um limite territorial, um raio de ação, um corredor ou – o que as autoras 

chamam de – unidade homogênea, que facilmente pode ser entendido, como uma unidades de paisagem. 
24 “Geomorfologia e vegetação foram sempre considerados dois constituintes fundamentais das paisagens 

terrestres; mas inicialmente eram tomados apenas os aspectos fisionômicos, em detrimento da dinâmica e das 

interações” (FERREIRA et al., 2001, p. 159). 
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Cabe elucidar que se entende unidades de paisagens como sinônimo de geossistemas, 

complexos naturais ou antroponaturais (um “todo hierárquico”). Logo, é o conceito 

fundamental para o estudo das paisagens e sua representação cartográfica25. Conforme 

explicado por Zonneveld (1989), esta circunstância é consequência de uma hipótese principal 

de que a paisagem pode ser considerada como um sistema que consiste em conjuntos 

hierárquicos (como toda a natureza), sob uma abordagem holística26. 

A partir dos primeiros estudos teóricos sobre escala e classificação da paisagem, a 

abordagem incluía uma hierarquia aninhada de unidades espaciais de tamanhos e 

limites diferentes. O modelo de classificação de paisagem dominante na Rússia da 

década de 1940 incluiu várias categorias biofísicas (taxon), cada uma baseada em 

diferentes características: classes (estrutura geomorfológica), grupos (água e regime 

químico), tipos (características do solo e vegetação), gêneros (gênese do relevo), 

unidades de paisagem (estrutura morfológica interna) (ZOTANO et al., 2018, p. 3, 

tradução nossa). 

 

As unidades de paisagens ou complexos geográficos se diferenciam pelas unidades 

morfológicas e regionais, tipológicas e individuais. Um geossistema de qualquer categoria pode 

ser uma unidade tipológica. Por conseguinte, as unidades de paisagens são entendidas como 

associações ou mosaicos de elementos tipológicos básicos. Estas associações de diferentes 

elementos podem ser agregadas em diferentes níveis de abstração, resultando em diferentes 

subdimensões. A heterogeneidade interna destas unidades é reduzida a novas informações e 

consideradas como homogêneas em seu nível superior de agregação. (ISACHENKO, 1961; 

HERZ, 1973; BASTIAN et al., 2002; SUVOROV, SEMENOV e NOVITSKAYA, 2009, 

BASTIAN, GRUNEWALD e KHOROSHEV, 2015). 

“A paisagem é um sistema de complexos regionais e tipológicos, geograficamente nem 

sempre conectados uns com os outros, mas possuindo uma semelhança na morfologia e o 

mesmo tipo de processos físicos e geográficos que estão ocorrendo” (IDRISOV, 2017, p. 236, 

tradução nossa). 

Desta maneira, uma área homogênea na superfície terrestre, num determinado nível e 

escala de análise, formada a partir da relação intrínseca de atributos naturais e antropogênicos, 

passa a ser entendido como uma unidade de paisagem (geossistema). Um dos exemplos desta 

afirmação pode ser representado pelo esquema da Figura 2. 

 
25 Martinelli (2018) partindo do princípio da cartografia de síntese, utiliza a terminologia “tipos de ambiente”. 

Além de adotar o termo “cartografia ambiental” para definir uma cartografia de síntese e das paisagens. Entretanto, 

o autor prefere por afirmar que a cartografia de síntese se encarrega de identificar e delimitar conjuntos espaciais, 

ou seja, agrupamentos de áreas unitárias de análise caracterizadas por atributos ou variáveis que são 

individualizadas pela cartografia e constituem os tipos de ambientes. Outrora Zonneveld (1989) também adotou 

um termo diferente ao geossistema ou unidades de paisagens. O autor denominava de “unidade terrestre” (land 

unit) a integração de elementos que compõem paisagens e que são objetos de uma cartografia de síntese. 
26 O autor em questão adota o termo “unidade terrestre” ou “unidade da terra”, em tradução livre, ou seja, 

nomenclatura diferente da proposta nesta tese. Entretanto ambos os conceitos convergem para a mesma concepção. 
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Figura 2 - Fatores e atributos de unidades de paisagens (geossistemas) 

 
Fonte: Zonneveld (1989) 

 

Para a representação espacial dos geossistemas adotando como base teórica os 

pressupostos de Sochava (1978a) é possível representá-los cartograficamente em qualquer 

escala. Monteiro (2001) e Cavalcanti e Corrêa (2016) afirmam que, diferentemente de Bertrand 

que quis amarrar a sua tipologia às ordens taxonômicas do relevo, baseando-se na escala 

espacial e temporal (4ª e 5ª ordem de grandeza)27 de Cailleux e Tricart (1956), a proposta de 

Sochava esteve ligada às formações biogeográficas (especialmente nas formações da 

vegetação). 

Também por isso, a noção inicial de geossistemas de Bertrand (1968) compreende uma 

unidade dimensional de alguns quilômetros quadrados a algumas centenas de quilômetros 

quadrados (escalas espaciais da ordem de 10 a 10² km² e temporais da ordem de 106 a 107 

 
27 Nos trabalhos de Bertrand, de seus colaboradores e posterioremente pesquisadores influenciados por sua 

proposta, “o geossistema não é encarado verdadeiramente como um sistema dinâmico (o que, aliás, se compreende, 

dadas as dificuldades de medição dos fluxos de matéria e energia) mas essencialmente como uma ‘unidade 

territorial’, que constitui a base das representações cartográficas apresentadas (e que podem ir da escala de 

1:20.000 à escala de 1:200.000) (FERREIRA et al., 2001, p. 161). 



46 

anos)28, enquanto a noção de geossistemas criada por Sochava (1978a) é uma unidade natural 

de todas as categorias possíveis, do geossistema planetário (envelope geográfico ou ambiente 

geográfico geral) ao geossistema elementar (fácies físico-geográfica). Em vista disso, Sochava 

concebeu que os geossistemas podem existir em múltiplas dimensões espaciais. Por esse 

motivo, a proposta de Sochava foi largamente utilizada para a cartografia de paisagens e 

delimitação espacial dos geossistemas na superfície terrestre. 

O nível de detalhe do mapa de paisagens corresponde à escala de detalhes dos atributos 

considerados para a correlação dos geossistenas (unidades de paisagens). Isso quer dizer que 

quanto maior o nível de detalhe do mapa de paisagens, mais eficaz será a representação dos 

geossistemas, considerando sua complexidade estrutural. Assim, o detalhe das escalas 

cartográficas possibilitará identificar e analisar estocagens, fluxos e outros processos, 

resultando em conhecimentos pormenorizados das ações em cada unidade de paisagem 

(AMORIM, 2016). 

Essa questão, da escala geográfica29 no estudo das paisagens, é bastante relevante, visto 

que na própria teoria dos geossistemas de Sochava (1978a) o autor já apontava para as fileiras 

bilaterais de geômeros e geócoros, bem como suas subordens e subcategorias30. Solntcev (1949; 

2006) já havia lançado a preocupação com a delimitação de unidades de paisagens, tanto no 

que se refere às escalas (geográfica e cartográfica) quanto em relação à quantidade de unidades 

a serem representadas, devido à sua complexidade de análise. 

Outrora, Zacharias (2008) ao tratar da questão das escalas (geográfica e cartográfica) na 

cartografia de paisagens afirmou que não existe uma escala correta e única para mapear e 

diagnosticar as paisagens. Por outro lado, a autora destaca que existem regras gerais quanto à 

escala, que há de levar em consideração certos cuidados, que devem ser observados em casos 

distintos (Figura 3). 

  

 
28 “Isto seria modificado posteriormente, quando Bertrand passa a escrever artigos com o georgiano Nikolai L. 

Beruchashvili e assume que seu conceito de geossistema como uma dimensão de ordem de grandeza definida e 

menos coerente que aquela da proposta de Sochava” (CAVALCANTI e CORRÊA, 2016, p. 5) 
29 Visto que, conforme explica Castro (2000), a escala cartográfica pode ser entendida como a relação de proporção 

entre objetos (ou superfícies) e sua representação nos mapas, cartas, desenhos etc. Enquanto a escala geográfica 

trata das representações contidas no espaço geográfico, ou seja, do tamanho ou abrangência dos fenômenos que 

estão dispostos no espaço geográfico e, portanto, são também problemas da análise geográfica. 
30 Na Geografia Russo-Soviética, um modelo consagrado inclui agrupamentos hierárquicos de fácies. Solntcev 

(1967; 2006) corroborado por Isachenko (1973; 1991), organiza a morfologia das paisagens através de localidades, 

tratos, subtratos e fácies e afirma que as paisagens estão contidas em subunidades do envelope geográfico 

(hierarquia superior), reconhecendo-as como indivíduos geográficos. Rodríguez e Silva (2002) tratando da 

geoecologia de paisagens, também sugeriram diferentes nomenclaturas para as ordens (escalas) da tipologia de 

paisagens, como: tipo, classe, grupo e espécie. Além de três ordens subordinadas ou secundárias: subtipo, subclasse 

e subgrupo. 
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Figura 3 - Exemplo de esquema da representação de diferentes escalas para taxonomia de paisagens. 

Trato em mesoforma de relevo côncavo (vale fluvial). Facies (geômero): 1-10. Subtratos (geócoro): A-C 

 
Fonte: Adaptado de Khoroshev (2016) 

 

Sobre a escala de mapeamento das paisagens, Ferreira et al. (2001) ressaltam que a 

escala de análise corresponde a critérios distintos de segmentação da paisagem e que: 

É muito difícil propor uma classificação objetiva e universal das paisagens da Terra. 

Qualquer tentativa de sistematização nesta matéria terá de ter em conta as escalas 

espaciais e temporal dos fenômenos. Uma mudança de escala espacial é acompanhada 

por uma mudança na natureza dos fenômenos físicos que são apreendidos, e estes por 

sua vez evoluem a ritmos variados, sendo por isso necessário introduzir o factor tempo 

(FERREIRA et al., 2001, p. 161). 

 

A tentativa de definir e cartografar as paisagens implica em representar a complexidade 

desse fenômeno. Não se pode esquecer da gama de variedades das abordagens existentes para 

a cartografia de paisagens, mas ao mesmo tempo é preciso alcançar uma perspectiva que seja 

holística. Logo, a análise geossistêmica e, portanto, integrada da paisagem é uma das 

abordagens com maior aceitação na Geografia. 

De acordo com Abalakov e Sedykh (2010), ao estudar e mapear um território sob 

variadas condições naturais e socioeconômicas complexas, deve-se levar em consideração as 

características individuais dos geossistemas, suas propriedades de homogeneidade e 

heterogeneidade, os aspectos corológicos e tipológicos de sua generalização, além da noção 

regional31 e local, que a Escola Russo-Soviética denomina de Regional-Tipológica.  

O princípio regional-tipológico é importante no sentido de ter sido a base teórica para 

os primeiros mapeamentos da paisagem, que se iniciaram na Sibéria (MIKHEYEV, 1987; 1988) 

e que se consolidaram a partir da proposta dos geossistemas, bem como de sua hierarquia e 

 
31 O termo regional ou região empregado aqui não pode ser confundido com a ideia de abrangência regional. Neste 

sentido, a palavra região passa a ter dois significados, podendo ser aplicada tanto para indicar uma determinada 

dimensão espacial na superfície terrestre quanto para designar geócoros (indivíduos geográficos) de qualquer 

dimensão (CAVALCANTI, 2013). 
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organização em termos de um conjunto de relações espaciais de seus elementos num 

determinado território e no seu entorno. Com isso, a classificação e mapeamento dos 

geossistemas passou a predeterminar a questão da estrutura das paisagens (ABALAKOV e 

SEDYKH, 2010). 

Com relação à abrangência das unidades de paisagens, alguns autores definem três 

níveis de organização, sendo, global (ou planetários)32, regionais e locais (ou tipológicos) que 

se relacionam com a dimensão dos geossistemas (SOCHAVA, 1977; ISACHENKO, 1991). 

Sendo assim, os mapas de paisagens podem ser regionais (ou corológicos) quando representam 

unidades individualmente ou serem tipológicos (taxonômicos ou categóricos) quando as 

unidades são representadas por tipos (ISACHENKO, 1973; CAVALCANTI, 2013). 

Foi Sochava (1957) o primeiro pesquisador a introduzir o princípio tipológico nas 

análises de um sistema taxonômico unificado, na época, tendo aplicado na vegetação 

(ABALAKOV e SEDYKH, 2010). O princípio tipológico de uma unidade sistêmica foi 

proposto alguns anos antes da proposta de geossistema se consolidar. Sua essência está em 

considerar que dentro dos limites de diferentes regiões – neste caso, unidades de paisagens – há 

elementos com características diferentes, mas que emergem de inter-relações simultâneas.  

Assim, as inter-relações determinam uma dinâmica de sucessão dos elementos de uma 

unidade sistêmica, influenciando em suas características estruturais ao longo do tempo. 

O geossistema, portanto, se manifesta da área homogênea elementar a todo o sistema 

Terra, compondo as grandezas topológicas, regionais e planetárias. Cada um destes 

macroníveis escalares comporta uma série de táxons passíveis de congregar unidades 

espaciais integrais concretas que regem o procedimento de classificação dos 

geossistemas. Tais unidades obedecem a um princípio bilateral de organização da 

informação que discerne integridades espaciais homogêneas (geômeros) e 

heterogêneas (geócoros). As primeiras compõem as tipologias, enquanto a segunda os 

próprios indivíduos geográficos [...], e tem como resultado cartográfico os chamados 

mapas regionais-tipológicos, que contém tanto os geômeros como os geócoros no seu 

plano de informação (MARQUES NETO, 2016, p. 731). 

 

O mapeamento da paisagem pode ser realizado por investigações a partir da estrutura 

da paisagem usando a abordagem regional-tipológica, onde a descrição dos geossistemas é 

realizada a partir das considerações individuais. O mapeamento por tipos de geossistemas é 

capaz de apresentar uma hierarquia, em subdivisões do território, que fornece um meio de 

avaliar propriedades e especificidades regionais das paisagens. Esta noção de hierarquias para 

o funcionamento da natureza (processos naturais e, posteriormente também os processos 

artificiais) é reconhecidamente antiga (ABALAKOV e SEDYKH, 2010; CAVALCANTI e 

CORRÊA, 2013). 

 
32 Um exemplo conhecido para o nível de organização planetário dos geossistemas pode ser encontrado em Demek 

(1978). 
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Para isso, é preciso basear-se no princípio da classificação em duas categorias 

hierárquicas de geossistemas, identificando os geômeros (homogêneo) de menor hierarquia e 

os geócoros (heterogêneo) de maior hierarquia33, conforme o exemplo da Figura 4 

(ABALAKOV e SEDYKH, 2010; CAVALCANTI e CORRÊA, 2013). 

Na caracterização do meio natural verifica-se a convergência de dois princípios; 

homogeneidade e diferenciação [heterogeneidade]. [...] Todas as classes de 

geossistemas com estrutura homogênea chamam-se “geômeros”, e os de estrutura 

diferenciada são chamados de “geócoros” (SOCHAVA, 1978b, p. 4, tradução e grifo 

nosso). 

 

As áreas homogêneas são ponto de partida para a classificação dos geossistemas. As 

séries hierárquicas de geômeros (fácies) que mutuamente vinculadas formam a estrutura dos 

geócoros, é a principal ideia a ser levada em consideração para a classificação dos geossistemas 

e mapeamento das paisagens. O mapeamento dos geossistemas é construído a partir de 

características homogêneas ou funcionais que se estabelecem nas conexões espaciais dos 

geossistemas (SOCHAVA, 1978a; SOCHAVA, 1978b; ABALAKOV e SEDYKH, 2010). 

 

Figura 4 - Exemplos de – I (microgeócoro) de vertente com fitofisionomias de Cerrado 

Ia (geócoro elementar) com formação florestal associada a cursos d’água no sopé da encosta; Ib (geócoro 

elementar) com associação de formação savânica em terços superiores e inferios de encosta; Ic (geócoro 

elementar) com associação de chapadões e formações campestres; 1 (geômero) em topo plano de chapada com 

campo limpo; 2 (geômero) terço superior da encosta com cerrado típico; 3 (geômero) terço inferior da encosta 

com cerrado denso; 4 (geômero) sopé da vertente com mata ciliar e veredas; 5 (geômero) rio 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

 
33 A nível de esclarecimento, no modelo proposto por Sochava (1978a) denomina-se as fácies como geômero 

elementar – o menor geômero seria uma fácie – que constituem as menores unidades numa divisão natural ou 

antroponatural do terreno. Assim, uma associação funcional de fácies forma os chamados geócoros elementares. 

E uma associação funcional de geócoros constitui um trato (CAVALCANTI e CORRÊA, 2016). 
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Assim, qualquer paisagem, natural ou antropogênica, poderá ser tipificada 

(ABALAKOV e SEDYKH, 2010), ou seja, dividida em tipologias homogêneas. Deste modo, 

abordagem regional-tipológico sustenta, como embasamento teórico, as técnicas cartográficas 

de mapeamento e investigação das paisagens. 

Bolòs i Capdevila (1981) estabeleceu um conjunto de critérios numerosos necessários 

para a classificação das paisagens (Figura 5), dentre eles há três que são fundamentais: 1) o tipo 

de geossistema; 2) o espaço ou o tamanho e 3) o tempo. 

Na cartografia de paisagens, para a delimitação dos geossistemas pode ser utilizado o 

critério visual, estabelecendo diferentes unidades a partir de sua observação. Outro critério é o 

de homogeneidade no caráter geral de uma unidade de paisagem, que neste caso, pode coincidir 

com as formas do relevo, formações da vegetação ou elementos antrópicos homogêneos, 

individualmente ou entre a combinação de dois ou mais elementos (COMUNIDAD DE 

MADRID, 2003). 

 

Figura 5 - Critérios fundamentais para a classificação das paisagens de acordo com o geossistema que a constitui 

 
Fonte: Bolòs i Capdevila (1981) 

 

Sochava (1975a), pouco tempo antes de publicar sua teoria de geossistemas, chamou 

atenção para como os geossistemas permitiam visualizar os objetos em mapas de síntese, 

conforme entidades organizadas hierarquicamente e que facilitam as análises a partir de sua 

representação. Assim, uma das funções básicas dos mapas de paisagens é mostrar a integração 

dos componentes e elementos naturais e antroponaturais que dão origem aos geossistemas 

mapeados. 
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Quando se trata da complexidade do mapeamento dos geossistemas, é possível refletir 

que tal problemática se estende aos desafios de sua representação cartográfica. Por isso, apesar 

de na pesquisa geográfica, existir uma institucionalização cartográfica para se elaborar cartas e 

mapas sob normas de desenho visando a consagração dos padrões vigentes e preestabelecidos, 

quando se trata da representação (complexa) de unidades de paisagens, há demandas de tipos 

mais flexíveis de representação. 

As normas e padrões têm sua importância, principalmente no que diz respeito aos 

sistemas nacionais e internacionais. Contudo, a representação, em alguns casos, deverá ser 

flexibilizada, com maior apelo visual, abrindo-se à criatividade, para o inventivo poder 

predominar sobre o convencional. Na cartografia de paisagens, especialmente na sua aplicação 

a partir da geoinformação (SIG, geoprocessamento e sensoriamento remoto), os problemas 

ainda se estendem aos procedimentos para a síntese cartográfica. 

Por isso, é preciso idealizar soluções que devem provir de uma comunicação visual, 

caminhando paralelamente a uma representação cartográfica, mas não restringindo somente a 

esta (MONTEIRO, 1996). Ainda existe o desafio em cartografar paisagens e representá-las com 

um apelo visual capaz de superar a complexidade também da interpretação dos geossistemas. 

A cartografia de paisagens deve ser elaborada de maneira que seja adequada ao 

planejamento e gestão ambiental e territorial. Como visto até aqui, o grande número e variedade 

de fatores envolvidos na descrição, caracterização e representação das paisagens apresentaram, 

ao longo do tempo, algumas dificuldades procedimentais e metodológicas para o mapeamento 

da paisagem e caracterização dos geossistemas (COMUNIDAD DE MADRID, 2003). 

Todavia, a geoinformação provou ser poderosa para diversos tipos de processamentos, 

gestão e análise de dados espaciais. A gama de inter-relações concebidas nas paisagens 

couberam satisfatoriamente em procedimentos aplicados pela geoinformação 

(geoprocessamento e sensoriamento remoto) e estas se tornaram ferramentas que estão em 

constante evolução, caminhando paralelamente junto à cartografia e, consequentemente, 

passaram a compor novas técnicas para a cartografia de paisagens. 

A elaboração do mapa de paisagem depende de resultados derivados do estudo das 

regularidades regionais e topológicas inerentes à estrutura e funcionamento dos 

geossistemas que compreendem a esfera da paisagem. Atualmente, a modelagem 

cartográfica segue na direção para compilar mapas de sua estrutura (composição e 

conteúdo), dinâmica e funcionamento (SUVOROV, SEMENOV e NOVITSKAYA, 

2009, p. 314, tradução nossa). 

 

É possível, a partir da geoinformação, se apropriar de bases cartográficas (de dados 

espaciais) existentes ou identificar feições de paisagens por dados espectrais de sensoriamento 

remoto, em imagens de satélite. Estas possibilidades contribuíram para facilitar a identificação 
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de unidades de paisagens em áreas mais extensas, minimizaram os custos e o tempo em longos 

trabalhos de campo, além do expressivo aporte para cartografar os geossistemas. 

 

3.3 Turismo e paisagem 

 

O turismo continua a crescer a cada ano em todo o mundo e apesar de ter despertado 

interesse das mais variadas disciplinas, a geografia teve um apreço especial para com este 

fenômeno. Feito pela sociedade e para a sociedade, o turismo apropria-se de espaços, de 

territórios, usa as paisagens esteticamente e estruturalmente, vendem experiências em 

ambientes preservados, e a ideia do ambiente “intocado” pode ser um diferencial para suas 

atividades. 

Exemplos como os citados acima já despertavam o interesse de geógrafos, que se 

adaptaram muito bem para contribuir com a evolução de teorias e práticas do turismo. Afinal, 

é inegável que a noção espacial agregou muito para o turismo, principalmente a cartografia. 

Neste tópico há um esforço em direcionar o turismo e as paisagens, para além de sua 

estética mercadológica. A geografia do turismo, surgida nos últimos anos e as atividades 

turísticas nos campos de estudo da geografia por si só, já servem como justificativa para discutir 

tais temas. 

Questões como a biodiversidade e a recente geodiversidade em muito tem a ver com a 

paisagem no turismo. Formações geológicas, relevos, solos e vegetação são algumas das bases 

estruturais para as paisagens, todavia, nos remetem também a paisagens com maior aptidão para 

o desenvolvimento das atividades turísticas, ou seja, com o olhar direcionado para a paisagem, 

é possível tratar também de atividades turísticas. E por que não se esforçar para também 

planejar, criar diretrizes, alternativas e novas possibilidades para o turismo através das 

paisagens? É este interesse tratado neste tópico, num esforço para discutir e contribuir no campo 

da geografia do turismo. 

 

3.3.1 A Geografia do turismo e o turismo na Geografia 

 

É quase desnecessário mencionar que o turismo, em todo o mundo, cresceu e se 

constituiu num fenômeno de grande amplitude. Consolidou-se pelo impacto econômico, social 

e ambiental, de grandes magnitudes em polos receptores. Também por isso, o turismo cada vez 

mais vem se tornando alvo de especialistas e cientistas (MARTÍNEZ, 2005). 
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O turismo na atualidade é o empreendimento de maior crescimento, e se tornou o apoio 

econômico de uma grande parte de países em desenvolvimento, a exemplo do Brasil. Muitas 

vezes, sendo encarado como um dos vetores do desenvolvimento econômico da sociedade atual 

(RODRÍGUEZ, SILVA e CABO, 2011; CORIOLANO e SAMPAIO, 2012; CRUZ, 2018). 

O turismo é um dos alicerces para o desenvolvimento econômico de bens e serviços 

(naturais e culturais), e que de alguma forma, durante muito tempo foram excluídos do 

progresso e do bem-estar. Se faz importante ressaltar ainda, que o turismo não constitui apenas 

uma atividade econômica, mas também se caracteriza como uma prática social (RODRÍGUEZ, 

SILVA e CABO, 2011; CORIOLANO e SAMPAIO, 2012; CRUZ, 2018). 

Como uma nova possibilidade de desenvolvimento econômico tomando uma atividade 

alternativa para atingir estes objetivos, Brasileiro (2012, p. 95) adere a uma visão otimista, 

afirmando que: 

Estes novos paradigmas do desenvolvimento são, em realidade, a busca do resgate do 

humano. A valorização e o aproveitamento dos recursos e do saber-fazer das pessoas 

de cada lugar têm sua origem nos sucessivos fracassos de apostar em um crescimento 

ilimitado, de dominação da natureza pelo ser humano e de desvalorização da ética, 

seja ela associada ao social, econômico, cultural ou ao político. A qualidade de vida 

das pessoas toma centralidade nas discussões sobre desenvolvimento (BRASILEIRO, 

2012, p. 95). 

 

Assim, uma definição mais geral que representa o conceito do turismo vem da 

Organização Mundial do Turismo (OMT, 2001, p. 38), afirmando que “o turismo compreende 

as atividades que realizam as pessoas durante suas viagens e estadas a lugares diferentes a seu 

entorno habitual, por um período consecutivo inferior a um ano, com a finalidade de lazer, 

negócios ou outras”. 

De maneira a complementar à definição da OMT, uma consideração mais recente é 

apresenta por Pontes e Silva (2011, p. 46), em que a atividade turística: 

está diretamente relacionada, de forma geral, com deslocamento voluntário sem fins 

lucrativos, em busca de satisfação pessoal. Esta satisfação é proveniente da bela 

paisagem vista, das informações obtidas, da qualidade de serviço prestado e das 

experiências vivenciadas no local de destino (PONTES e SILVA, 2011, p. 46). 

 

Na geografia, o turismo tem encontrado campo fértil para novas abordagens. Sem 

dúvida, a cartografia quando aplicada ao turismo traz percepções mais completas a respeito das 

atividades turísticas, com especial destaque pelo aporte na orientação dos turistas junto da 

espacialização dos atrativos turísticos e, mais recentemente, pela possibilidade de inventariar 

com maior desenvoltura os atrativos de grandes regiões turísticas com o poder da 

geoinformação. 
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O fazer turístico é determinado por variáveis de ordem natural e cultural, que a 

princípio determinam o potencial de uma localidade e podem se transformar em 

atrativos. A composição de uma localidade turística e os desdobramentos do fazer 

turístico envolvem variáveis outras que passam por questões econômicas e de oferta 

turísticas. Ao agregar essas variáveis no campo da geografia, devemos refletir acerca 

de questões que se mostram chaves para os debates em geografia e turismo (TELES, 

2009, p. 2). 

 

A noção espacial abordada pela geografia é, de fato, um assunto que muito agregou ao 

turismo. Surgiu então a chamada geografia do turismo, como “uma expressão que se refere à 

dimensão socioespacial da prática social do turismo” (CRUZ, 2001, p. 5). 

O turismo é um processo que interessa à sociedade e à natureza, e, por essa razão, está 

vinculado de forma muito estreita aos objetivos da Geografia enquanto ciência que se 

propõe a interpretar os arranjos espaciais da superfície terrestre e a decodificar toda a 

complexidade de seu dinamismo (CONTI, 2003, p. 68). 

 

Visto a importância dada às pesquisas do turismo pela geografia, Barretto (2000) 

reconheceu que os geógrafos se dedicaram a prestar antenção em todos os aspectos do turismo 

(noção sistêmica), sendo também os primeiros a pesquisar o turismo com maior intensidade de 

aprofundamento, resultando na disciplina de geografia do turismo. 

Deste modo, Coriolano e Silva (2005) concluem que a ciência geográfica explica, 

simultaneamente, duas dinâmicas: a da natureza e a da sociedade. Além disso, a Geografia é a 

ciência do espaço e o turismo concretiza-se nos espaços geográficos. 

Todavia, é possível também observar a Geografia alinhada ao turismo no que tange às 

questões ambientais. O turismo está intrinsecamente ligado à apropriação da natureza por meio 

de um discurso voltado para a preocupação ambiental. Isso fica evidente em diversas obras dos 

mais variados autores que discutem esse tema, ocorrendo inclusive em alguns trabalhos que 

carregam essa preocupação no título, geralmente discutida em torno do desenvolvimento 

sustentável ou do turismo sustentável. 

Dentre outras preocupações da Geografia com relação ao turismo, Mariani (2003, p. 

122) descatou os “padrões de distribuição espacial da demanda, centros de férias, movimentos 

e fluxos turísticos, impactos do turismo, modelos de desenvolvimento do espaço turístico, 

análise de regiões turísticas funcionais etc”., apenas para citar alguns exemplos. 

A geografia está habituada a tratar de temas complexos, com certa complexidade de 

informações. Representar alguns fenômenos através da cartografia pode não ser tarefa das mais 

fáceis, a própria noção do geossistema é ainda um desafio para compreender a integração de 

diferentes elementos das paisagens. 
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Em muito, a teoria geral dos sistemas tem sido a base para pensar, discutir e propor 

novas abordagens, planejamentos e soluções para diversos problemas na geografia, bem como 

para a geografia do turismo. 

 

3.3.2 Novas possibilidades para o turismo e seu planejamento a partir do estudo das 

paisagens 

 

O turismo e suas atividades, surgem da combinação dos recursos naturais, culturais e 

sociais, que somados ao funcionamento de vários sistemas de serviços, possibilitam a 

exploração do setor turístico (FERNANDES, MENEZES e SILVA, 2008). Dos recursos 

naturais, emerge a aproximação com a categoria da paisagem e, por isso, também da geografia. 

Há vários temas comuns relacionados ao planejamento do turismo, dentre os mais 

comuns, destacam-se a preocupação com o futuro, aquisição de conhecimento e identificação 

de melhores abordagens para intervenção, antecipação ou previsão de mudanças e 

desenvolvimento de uma visão estratégica (DREDGE e JENKINS, 2007; LOHMANN e 

PANOSSO NETO, 2016a). 

“O planejamento turístico é um processo que visa orientar o desenvolvimento turístico 

de uma empresa, localidade, região, município, estado ou país, com base em uma dada situação, 

para atingir objetivos que já foram propostos ou são propostos durante o próprio planejamento” 

(LOHMANN e PANOSSO NETO, 2016a, p. 93). 

Quanto a associação entre o turismo e a paisagem há uma relação longínqua, 

profundamente à frente de mero valor estético, não menos importante. Em vista disso, Villas 

Boas e Marçal (2014) ressaltaram que, dentre outras associações às práticas turísticas, estavam 

o desejo de admirar paisagens. Além de conhecer novos lugares, vivenciar outras culturas, entre 

outras motivações. Neste contexto, Oliveira et al. (2007, p. 89) ressaltam que a paisagem 

consiste no produto comercial do turismo, o que torna sua análise e representação uma 

necessidade básica ao desenvolvimento de suas atividades e a conservação das paisagens. 

Deste modo, as paisagens são entendidas, no âmbito do turismo, como a interação que 

existe entre o meio natural e o social e, a partir da discussão do turismo, se faz necessário buscar 

a maximização do uso de seus elementos que constituem conjuntos paisagísticos (geossistemas) 

sem promover aceleração nos processos de mudanças (antrópicas) (TELES, 2009). 

Por isso, não se pode desprezar a importância dos elementos enquanto recursos que 

compõem os atrativos responsáveis pela destinação turística. Esses são alguns dos motivos que 
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proporcionam que as paisagens desempenhem importante papel para os espaços turísticos, 

devido ao seu alto grau de complexidade (TELES, 2009). 

Com a introdução da teoria geral dos sistemas nos estudos do turismo e a aproximação 

já estabelecida entre turismo e paisagem, Gunn (1979) defendia que o aumento do 

desenvolvimento dos estudos de paisagens para o turismo criou problemas de integração de 

muitas partes (análise integrada). 

O autor supracitado entende que as paisagens podem contribuir na avaliação do 

potencial turístico antes mesmo do seu desenvolvimento, em várias regiões. Assim, as 

paisagens participam do levantamento de diretrizes para o desenvolvimento do turismo, para a 

proteção dos recursos e para a tomada de decisões eficazes em diversas escalas. 

A respeito disso, Cruz (2002) estabeleceu um importante vínculo em três características 

intrínsecas e fundamentais de paisagens à uma análise espacial, sendo a sua concretude, onde 

as paisagens são entendidas como arranjos de formas naturais e antrópicas; sua fixidez espacial, 

onde as formas e conteúdos que dão concretude às paisagens são fixas no espaço; e sua 

dimensão histórica, quando as paisagens mudam ao longo do tempo, em função de processos 

naturais, mas fundamentalmente em função de processos sociais. 

A paisagem é em grande parte responsável pela prática do turismo porque o homem 

sempre teve o desejo de visitar novos lugares, ou seja, conhecer e vivenciar novas paisagens. 

Assim, surgiu também o conceito de paisagem turística, como um ambiente físico e visualmente 

utilizado pelo turismo, incluindo ali um contexto e a infraestrutura do desenvolvimento do 

turismo, como transporte e outros serviços para turistas em seu destino (GUNN, 1979; 

LOHMANN e PANOSSO NETTO, 2016b). 

Gunn (1979) foi ainda além, apropriando-se da noção de totalidade das paisagens e 

considerou que a paisagem dá ao turismo uma visão total de toda sua atividade, incluindo seu 

desenvolvimento como transporte, serviços, informação, orientação e todas as atividades que 

atraem pessoas (turistas), dando incentivo e satisfação para as viagens. 

É possível citar o exemplo de Zotano e Chueca (2010) que tomam a paisagem como 

objeto de atenção, e reúnem técnicas para apresentar uma proposta conceitual e prática para as 

paisagens da Espanha, levando em consideração em várias situações, o turismo e seu 

planejamento de acordo com as paisagens espanholas. Chávez e Rodríguez (1993) também 

utilizam as características das paisagens para calcular índices de capacidade de carga para 

avaliação das atividades turísticas. 

Outro notório exemplo é o caso da Landscape Character Assessment (LCA), nessa 

proposta é possível citar Swanwick (2002), Wascher (2005) e LUC (2013), que usam a proposta 
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da LCA para avaliar o caráter das paisagens e, consequemente as atividades turísticas sobre os 

tipos de paisagens da região em que desenvolvem seus trabalhos. Em vista disso, LUC (2013) 

afirma que com a LCA é possível gerenciar pressões turísticas e recreativas, proporcionar 

interpretações sobre as paisagens e criar oportunidades para ampliar a conscientização sobre os 

atrativos físicos, naturais e culturais da área34. 

A proposta da LCA35, pode ainda ser compreendida como um esforço para a superação 

da ideia de reduzir as paisagens como apenas recursos estéticos para o turismo. É cabível então, 

citar Swanwick (2002, p. 3) a respeito desta discussão. 

As pessoas valorizam a paisagem por vários motivos diferentes, nem todos 

relacionados com a tradicional noção de estética e beleza. Podendo [as paisagens] 

fornecerem habitats para vida selvagem e um registro cultural de como as pessoas 

viveram na terra e aproveitaram seus recursos. A paisagem pode ter qualidades sociais 

e valores agregados a comunidades, que se tornam parte importante de vida cotidiana 

das pessoas. [As paisagens] Podem contribuir para um senso de identidade, bem-estar, 

prazer e inspiração. [Podem] Ter valor econômico, fornecendo possibilidades de 

atividades em um contexto econômico e muitas vezes ser um fator central de atração 

de negócios e turismo (SWANWICK, 2002, p. 3, tradução nossa). 

 

Cabe ressaltar que a LCA é uma realidade viável, e diferenças a parte (positivas e 

negativas), motivou esta tese em alguns propósitos. Dentre eles o direcionamento de iniciativas 

como estas a serem aplicadas diretamente na problemática do turismo, almejando uma nova 

ótica desta problemática na Geografia. 

O olhar do turismo pelo geógrafo ou a geografia do turismo, já deixou de ser um 

acontecimento recente na Geografia. A partir deste momento, cabe compartilhar a indagação 

de Cruz (2001) ao questionar de onde vem o interesse crescente da Geografia pelo Turismo. 

Sua resposta advém de o fato do "turismo ser a única prática social que consome 

elementarmente o espaço" (CRUZ, 2001, p. 5). Se o turismo consome o espaço e 

consequentemente suas atividades se dão neste espaço então, por isso, ele é um fenômeno de 

interesse para a geografia. 

 
34 A avaliação do caráter da paisagem (Landscape Character Assessment – LCA) envolve muitas outras aplicações, 

podendo ser usado para informar: desenvolvimento de políticas; planos locais, de vizinhança, comunitários ou 

paroquiais, e a criação de locais; planos e estratégias de infraestrutura verde; estratégias de hidrovias; briefs de 

design; projeto e planejamento; impacto de paisagens e avaliações de impacto visual (frequentemente como parte 

de uma Avaliação de Impacto Ambiental); estudos de sensibilidade e capacidade; designações de paisagem, 

incluindo parques nacionais e a área de configuração de beleza natural, dentre várias outras funções (TUDOR, 

2014). 
35 O manual de Swanwick (2002) apresenta o conceito de “caráter da paisagem” entendido como conjunto ou 

combinação particular, reconhecível e consistente de elementos, que torna uma paisagem diferente da outra e dá a 

cada uma delas um particular senso de lugar. Não se trata de quantificar o caráter das paisagens identificadas, mas, 

sim, de identificar quais fatores entre as combinações particulares de relevo, solo, vegetação, usos e cobertura da 

terra, padrões de assentamento e parcelamento do solo contribuem para diferenciar as paisagens (LUCA e 

SANTIAGO, 2015, p. 39). 
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O turismo, quando consumidor dos elementos da natureza para possibilitar suas práticas, 

comumente é chamado de turismo de natureza. O turismo de natureza, de acordo com 

McKercher (2002), engloba uma profusão de outros segmentos do turismo (ecoturismo, turismo 

educacional, turismo de aventura etc), além de experiências proporcionadas pelo turismo ao ar 

livre e alternativo. 

Acerca das formas alternativas do turismo, especialmente o turismo de natureza, Krieger 

(2006, p. 42) afirmou que este segmento utiliza, “de forma sustentável, o patrimônio natural e 

cultural, incentivando sua conservação e a formação de uma consciência ambientalista”. Sobre 

a crescente conscientização ambiental e o anseio em se aproximar da natureza, McKercher 

(2002, p. 17) explica que: 

O interesse global por temas ambientais fez crescer o desejo das pessoas de 

experimentar nossas incomparáveis atrações ao ar livre. O anseio por um estilo de 

vida mais saudável instigou os turistas a abandonar as tradicionais férias de sol, areia 

e mar por alternativas mais movimentadas (MCKERCHER, 2002, p. 17). 

 

Junto com o crescimento do turismo de natureza, emerge a relevância das paisagens 

para essas atividades. Pensar em como conservar, planejar as atividades e sua apropriação, na 

transformação de paisagens em destinos (e produtos) para o turismo pode ser um desafio. É 

preciso avançar quanto ao aspecto da estética e beleza das paisagens (algo muito importante 

para o turismo). 

Atualmente a paisagem para o turismo representa uma gama de conceitos e 

possibilidades, como patrimônio natural e cultural, geodiversidade, diversidade paisagística, 

dentre outras. Desse modo, o turismo de natureza, frente à compreensão das paisagens por uma 

perspectiva sistêmica, encontra um campo abundante de pesquisa, desenvolvimento e 

aplicação. 

Ao tratar diretamente da relação turismo e paisagem, Macedo (2002) considera a 

paisagem em duas posturas, a saber, como um produto e um sistema. O autor entende a 

paisagem enquanto produto (no turismo) referindo-se a um processo social de ocupação e 

gestão de um território. Enquanto sistema, na medida em que qualquer ação seja nela impressa, 

haverá sempre uma reação correspondente, seguida de uma alteração morfológica. 

No caso específico do Cerrado, as atividades turísticas desenvolvidas neste bioma ainda 

podem ser consideradas limitadas. Tais limitações não são causadas pela localização, mas sim 

pelo padrão histórico de ocupação territorial do Brasil, privilegiando a faixa litorânea e 

influenciando na principal referência – e preferência – turística dos que viajam pelo país, as 

praias. Isso desencadeia pouca expressividade em estatísticas referentes à demanda turística e, 
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sobretudo no interesse em planejar o turismo e o meio onde este pode ser desenvolvido no 

Cerrado (OLIVEIRA, 2010). 

O Brasil reúne riquezas culturais e belezas naturais únicas. Com isso, o destaque das 

atividades turísticas vai muito além de suas praias. Há um privilégio em abrigar considerável 

porcentagem da biodiversidade e geodiversidade mundial. Assim, é um dever do cidadão 

brasileiro em proteger a riqueza e diversidade do patrimônio natural e cultural deste país 

(IPHAN, 2009b; SANTOS, 2014).  

Observa-se que os geossistemas existentes no país abrangem volumosa diversidade 

natural e cultural. Ainda, grande parte dessa bio e geodiversidade são encontradas no Cerrado 

brasileiro. Especificamente sobre no Sudoeste de Goiás, região na qual pertence o município 

de Mineiros, a diversidade paisagística é um atrativo que tem ganhado a atenção dos turistas. 

Oliveira (2014) ressaltou alguns dos potenciais à frente dos interesses emergentes sobre o 

turismo nesta região: 

a sudoeste, extensos chapadões e chapadas, que chegam a mais de 1.000m de altitude, 

muitas vezes interrompidos por desníveis estruturais, como escarpas oriundas de 

antigas falhas. Indo em direção ao Vale do Araguaia, no oeste-noroeste de Goiás, a 

paisagem lembra uma escadaria em declive, a partir da Serra do Caiapó (uma cuesta), 

para os níveis mais baixos e extremamente planos da Depressão do Araguaia, com 

altitudes entre menos de 300m e cerca de 400m. Seguindo o curso do rio, chegamos 

às belas paisagens de acúmulo fluvial, marcadas pelas extensas faixas de areia e lagos 

de meandros abandonados que bordejam o médio Araguaia, com altitudes inferiores 

a 200m (OLIVEIRA, 2014, p. 323). 

 

Em termos de diversidade, as paisagens do Cerrado são tão ricas quanto ameaçadas. A 

biodiversidade pode ser entendida como o conjunto de seres (animais e vegetais), mediante a 

qualidade de suas diferenças. Enquanto a geodiversidade36 é o conjunto de ambientes com 

propriedade abiótica, ou seja, o meio físico. Considerando também seus fenômenos e processos, 

sobretudo os de origem geológico-geomorfológicos e as características pedológicas, atribuídos 

de valores estéticos e turísticos, econômicos, científicos e culturais, estando relacionados à 

estrutura das paisagens. 

Pode-se dizer que assim como a biodiversidade é representada pela variedade de seres 

vivos que uma região possui, a geodiversidade está associada aos tipos de ambientes 

geológicos que constituem uma região. Como o Brasil é considerado o campeão 

mundial de biodiversidade, não é surpreendente que seja também rico em 

geodiversidade (NASCIMENTO, RUCHKYS e MANTESSO-NETO, 2008, p. 15). 

 

Complementando a questão entre “bio versus geo” diversidade, Moreira (2014) 

considera que a geodiversidade é a base para a biodiversidade. Já Nascimento, Ruchkys e 

 
36 Autores como Bento et al. (2016) consideram ainda a biodiversidade e a geodiversidade como um 

geopatrimônio. O geopatrimônio seria uma categoria temática do patrimônio paisagístico (maior hierarquia de 

patrimônio). Há também a concepção apresentada por Vinuesa e Torralba (2016), onde os autores denominam de 

patrimônio territorial, que engloba os patrimônios naturais, culturais e paisagísticos. 
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Mantesso-Neto (2008, p. 15) numa visão que contempla a aproximação entre os dois conceitos, 

considera que “a geodiversidade é um elo entre as pessoas, paisagens e sua cultura por meio da 

interação com a biodiversidade”. 

A abordagem tradicional à temática da conservação da natureza contempla, 

essencialmente, aspectos e preocupações relativos à biodiversidade. Sem dúvida que 

esta é uma vertente importante e crucial na conservação da natureza. Essa abordagem 

omite, no entanto, e na maioria das vezes, as questões relativas à geodiversidade, 

esquecendo que esta constitui o suporte essencial para a biodiversidade (BRILHA, 

2005, p. 15). 

 

Todavia, até poucos anos atrás, a biodiversidade foi mais contemplada e divulgada com 

relação a geodiversidade, que ainda é pouco conhecida e divulgada pela sociedade. Aliado a 

pouca divulgação do termo geodiversidade, houve uma desigual evolução dos conceitos, 

principalmente quando a biodiversidade passou a ser enfocada em diversos trabalhos de grande 

difusão internacional após a Eco 92, o que resultou em políticas públicas de conservação ou 

utilização do patrimônio natural que priorizam a biodiversidade em detrimento da 

geodiversidade (NASCIMENTO, RUCHKYS e MANTESSO-NETO, 2008; MOREIRA, 

2014). 

A Geodiversidade e a biodiversidade são os dois elementos que determinam a 

possibilidade de apoiar um desenvolvimento sustentável. Tal desenvolvimento ocorre 

de acordo com as condições ambientais, otimiza o uso de recursos naturais e virtudes 

ambientais, que não prejudique o ambiente natural, e reconcilie as leis naturais e as 

leis econômicas em harmonia com a natureza (KOZLOWSKI, 2004, p. 834, tradução 

nossa). 

 

Com relação à biodiversidade, o Cerrado é visto como um dos hotspots mundiais e muito 

se fala sobre isso, também pela grande ameaça e avanço da agropecuária sobre áreas naturais, 

já reconhecido neste bioma há vários anos. Em se tratando da geodiversidade, o potencial do 

Cerrado também é vasto com relação ao seu patrimônio natural.  

Contudo, Oliveira (2004; 2010) já havia apresentado preocupação, do que o autor 

chamou de homogeneização das paisagens do Cerrado, especialmente no Sudoeste de Goiás, 

concorrendo com a o avanço das práticas agropecuárias e a conversão de áreas naturais. Essa 

homogeneização pode ser comparada ao que Antrop (2000) considerou como uma perda da 

biodiversidade, da heterogeneidade e do gradiente entre diferentes paisagens. 

Manter a heterogeneidade das paisagens, dentre outras vantagens, é fundamental para o 

planejamento do turismo de natureza, por meio da estimativa da relação estável entre a 

conservação e as alternativas turísticas. A cartografia de paisagens possibilita, além de 

descrever a beleza cênica, compreender também a estrutura das paisagens. A pesquisa da 

paisagem, para o turismo, integra os elementos naturais e sociais e avalia suas inter-relações, 
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tendo significativa contribuição para avaliação das características dos atrativos turísticos 

(OLIVEIRA et al., 2007). 

Paisagens naturais e ecoturismo estão intimamente inter-relacionados. Uma análise da 

heterogeneidade da paisagem de destinos turísticos é um passo obrigatório para o 

desenvolvimento do turismo. A abordagem da paisagem para o planejamento do 

turismo inclui a avaliação da heterogeneidade e estabilidade de paisagens, que são 

valiosas para destinos turísticos e permitem uma avaliação de uma relação entre 

paisagens e as atividades turísticas (WOODWARD e GELDYEVA, 2006, p. 288, 

tradução nossa). 

 

A análise estrutural da paisagem, já discutida nesta tese, representa também novas 

possibilidades sobre um conjunto de procedimentos capazes de determinar a geodiversidade 

paisagística ou diversidade geoecológica (RODÍGUEZ, SILVA e CAVALCANTI, 2010). 

A geodiversidade paisagística é o resultado da interação da diversidade dos elementos 

que integram as paisagens, podendo ser considerada na formação estruturo-funcional de uma 

paisagem, própria de condições geoecológicas dadas para um determinado período histórico-

evolutivo (ISACHENKO, 1973; RODRÍGUEZ, SILVA E CAVALCANTI, 2010). É possível 

fazer um paralelo a esta afirmação, usando as palavras de Swanwick (2002, p. 3, tradução 

nossa), quando o autor ressalta que “as pessoas valorizam a paisagem por muitas razões 

diferentes, nem todas relacionadas a conceitos tradicionais de estética e beleza”. 

Por isso, Moura-Fé (2015) afirma que o turismo está relacionado com a conservação do 

patrimônio natural, devido a ênfase dada aos elementos das paisagens, a biodiversidade e a 

geodiversidade. 

A respeito do patrimônio cultural e a sua relação com as paisagens, é possível citar, por 

exemplo, a preocupação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) 

acerca deste contexto, quando em lançou em 2009 a chancela da paisagem cultural brasileira37. 

O Iphan (2009b) compreende que esta iniciativa seja um instrumento criado para promover a 

preservação ampla e territorial de porções singulares do Brasil. A aproximação “sociedade 

versus natureza” e a questão do patrimônio natural e cultural (muito bem abordado pelo estudo 

das paisagens) aparece regulamentado nesta chancela38 como “uma porção peculiar do território 

nacional, representativa do processo de interação do homem com o meio natural, à qual a vida 

e a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores” (IPHAN, 2009a, p. 13). 

 
37 Vide Portaria Iphan 127/2009 (IPHAN, 2009a). 
38 Com isso, o Iphan se autoafirma como um dos principais órgãos na gestão do patrimônio nacional: “Embora 

não seja o único responsável pela chancela e preservação das paisagens brasileiras, o Iphan é o principal articulador 

de ações de valorização, planejamento e gestão desse patrimônio” (IPHAN, 2009b, p. 13). Embora sua 

preocupação seja mais direcionada ao patrimônio cultural, este órgão também tem dado suporte para a gestão do 

patrimônio natural e a associação às paisagens em território nacional. 
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Várias convenções, por exemplo, Agenda 21, declara a preservação do patrimônio 

cultural como valor de paisagem integrada, com ênfase dada principalmente às paisagens. A 

preservação dos valores patrimoniais em paisagens é importante para evitar a degradação de 

paisagens culturais e danos aos valores culturais e naturais. A Convenção Europeia da Paisagem 

é o primeiro tratado internacional que envolve manutenção e preservação de todo o tipo de 

paisagens, conservação das características de paisagens e a definição de qualidade da paisagem 

com a partir da cooperação pública (RIO DE JANEIRO, 1995; CONVENÇÃO EUROPEIA 

DA PAISAGEM, 2000; BLOEMERS et al., 2011; SLAMOVA, JANČURA e DANIŠ, 2013). 

Em nível internacional, pode-se mencionar a Convenção Europeia da Paisagem (CEP), 

que apresenta sua proposta de maneira mais estrutura e já reconhecendo a paisagem como um 

meio integrador do patrimônio natural e cultural, da biodiversidade, geodiversidade e das 

questões sociais (CONVENÇÃO EUROPEIA DA PAISAGEM, 2010). 

Por outro lado, a respeito do patrimônio natural e sua gama de possibilidades para o 

desenvolvimento do turismo, Eichenberg e Silva (2015) fazem a seguinte ressalva: 

O fato de haver recursos naturais não é a priori garantia de haver Turismo. Entretanto, 

sua existência vai nortear a partir da função econômica, a existência de uma demanda 

especifica por consumir recursos naturais turistificados. Essa demanda que gera 

deslocamentos vai dotar o que antes era apenas recurso, de conotação turística, e 

tipicamente social, podendo gerar, ou não, impactos positivos ao destino receptor 

(EICHENBERG e SILVA, 2015, p. 11, grifo do autor) 

 

O patrimônio natural corresponde à especificidade de determinadas áreas, como as 

condições geoecológicas, e se constituem no fundamento para identificação de regiões 

potencialmente favoráveis ao desenvolvimento turístico. A distribuição dos recursos naturais 

tidos como potencial para atrativos turísticos serve como instrumento de explicação geográfica 

para compreender a ocupação humana e suas transformações em áreas turísticas (TULIK, 

1994). 

Ademais, de acordo com Tulik (1990), a prática do turismo concorre para introduzir 

mudanças no espaço geográfico e suas repercussões são evidentes, muitas vezes em razão de 

conflitos de interesses. 

Ainda assim, Oliveira et al. (2007) afirmam que há um grande benefício em manter 

atividades turísticas em áreas naturais e com grande necessidade de preservação, haja vista que 

estas atividades, além de sua adequada representatividade dos ambientes paisagísticos, 

destinam apenas uma pequena parte de sua área natural como atrativo, sendo geralmente a 

maior parte destas áreas restritas à preservação, adequando-se com suas necessidades. Um 

exemplo representativo sobre isso no Cerrado são as atividades turísticas desenvolvidas no 



63 

Parque Nacional das Emas e Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, ambos no estado de 

Goiás. 

Por isso, Kozlowski (2004) afirma que é necessário prestar especial atenção ao papel e 

ao significado do sistema terrestre (geossistema), quando estes são servidos às atividades de 

exploração e mudanças antropogênicas que perturbam o equilíbrio natural no processo de 

evolução da esfera, incluindo-se aqui o turismo (Figura 6). 

 

Figura 6 - Relação entre paisagem, geossistema e turismo 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

Deste modo, os geossistemas se estabelecem como as conexões entre natureza e 

sociedade. Suas bases de formação são evidentemente naturais, todavia os fatores sociais, 

culturais e econômicos (socioeconômicos e socioambientais) participam de sua dinâmica e 

organização. 

Sobre os problemas fundamentais nas práticas de turismos alternativos (turismo de 

natureza), Rodrigues (2003) destacou: o número excessivo de visitantes; a oferta e 

comercialização indiscriminada de atrativos naturais sem as devidas proteções; a ludibriação 

da população local, por parte de empreendimentos que trazem poucos benefícios à comunidade 

tradicional anfitriã; a criação de empreendimentos ilegais; a poluição dos recursos naturais por 

lixos e efluentes deixados pelos turistas; a isenção de responsabilidade na esfera de atuação 

(direta e indireta) por parte do Estado; a atuação de agentes visando apenas interesses próprios 

(público, privado, ONG etc.); ausência das condições mínimas de acesso, higiene, conforto e 

segurança; a necessidade de cobrança de taxas diferenciadas em visitas (locais, brasileiros ou 

estrangeiros), principalmente em Unidades de Conservação (UC), visando o retorno para a 

manutenção e preservação das áreas de origem; a falta de ética em diversas dimensões 
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apropriadas pelo turismo (territorial, política, econômica, institucional, social, cultural, jurídica, 

ambiental). 

Especificamente sobre o turismo desenvolvido em áreas naturais ou protegidas, 

Fernandes (2011) elaborou um quadro apontando os efeitos potenciais que o turismo pode 

assumir (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Efeitos potenciais do turismo em áreas naturais 

Tipos de Turismo Atividades Principais Impactos 

Turismo de férias 

Caminhadas, passeios, 

descanso, recreio, observação 

da natureza, sieghtseeing, 

alojamentos, comunicação 

Ruídos, desgastes dos caminhos e das 

trilhas, agressão à paisagem e à 

vegetação, erosão das praias e das 

encostas 

Turismo de férias 

Viagens de carro, trem, 

avião, navio, alojamento, 

acampamento, city tour, 

visitas a locais culturais 

Intensificação do tráfego nas rodovias, 

ferrovias e aeroportos, ruídos, poluição 

do ar, efluentes, danos na vegetação, 

desgaste do solo pela construção de 

terminais, ferrovias e rodovias, 

monotonia na paisagem, acidentes, 

turismo de massa 

Turismo de esportes 

Esqui, natação, passeio de 

barco, participação em 

competições 

Efluentes, poluição do ar e da água, 

danos em áreas residenciais, agressão à 

natureza pela construção de 

equipamentos e ginásios de esporte, 

vandalismo 

Turismo de 

negócios 

Realização de negócios, 

congressos, feiras, 

formação/estudo 

Ruídos, poluição do ar (indústrias), 

danos materiais (desgaste) 

Turismo de saúde Passeio, descanso, cura. 

Efluentes, consumo da natureza, 

intromissão no cotidiano das 

localidades, conscientização das 

carências da sociedade 
Fonte: Fernandes (2011) 

Organização e edição: Autor (2018) 

 

O turismo permite integrar o desenvolvimento socioeconômico e a conservação do meio 

ambiente, promovendo um novo tipo de consumo das paisagens. Assim, o mapeamento das 

unidades de paisagens e o entendimento dos geossistemas permitem um melhor aproveitamente 

dos seus recursos. A compreensão das unidades de paisagens, suas limitações físicas e 

mecanismos de utilização devem ser considerados para sua utilização, conjugando seu uso às 

necessidades e demandas de cada paisagem (OLIVEIRA et al., 2007). 

A partir do conhecimento dos geossistemas é possível estabelecer diretrizes para o 

planejamento de cenários futuros que busquem organizar adequadamente as unidades de 

paisagens e as atividades turísticas nela desenvolvidas, permitindo sua exploração e sua 

conservação (OLIVEIRA et al., 2007). 
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A diversidade das paisagens do Cerrado e sua utilização para fins econômicos 

demandam rigorosos procedimentos para seu planejamento. Alternativas econômicos de uso 

das paisagens, como o turismo, podem representar um avanço para a conservação do Cerrado. 

Deste modo, Woodward e Geldyeva (2006) ressaltam que o planejamento do turismo em áreas 

naturais deve ser feito de acordo com a tipologia das paisagens, levando em consideração sua 

estrutura espacial e suas funcionalidades. 

Partir das paisagens para o estudo do turismo inclui avaliações dos complexos 

naturais-territoriais (geossistemas) como recursos para o turismo, levando em 

consideração a análise dos elementos naturais (relevo, solo, vegetação, rochas, 

condições climáticas etc.) como uma inter-relação complexa, de características que 

servem ao turismo. Portanto, a análise dos dados geológicos, geomorfológicos, 

hidrológicos, climáticos, pedológicos e o uso da terra são essenciais para o 

desenvolvimento e planejamento do turismo. A abordagem da paisagem também 

inclui a avaliação da atratividade estética das paisagens e da capacidade de cada 

unidade de paisagem (WOODWARD e GELDYEVA, 2006, p. 288, tradução nossa). 

 

Para tanto, identificar as paisagens e considerar seus valores e funcionalidades 

específicas possibilita estabelecer mecanismos que visem sua proteção, ordenamento e gestão 

com relação às atividades turísticas (LUCA e SANTIAGO, 2015). 

Uma das maneiras reconhecidas para o planejamento das paisagens é a elaboração de 

zoneamentos. Segue-se então com o propósito de elaborar um zoneamento baseado na 

concepção das paisagens, que seja aplicado como um instrumento que contribua para 

desenvolvimento do turismo, concomitantemente ao seu planejamento e à conservação do meio 

ambiente. 

 

3.4 Geoinformação: possibilidades para as cartografias de paisagem e do turismo 

 

O estudo do espaço geográfico e dos aspectos (ambientais e territoriais) que nele estão 

inseridos, pressupõe uma série de conhecimentos, do processamento de dados e informações 

geográficas que são trabalhados de maneira mais ágil e eficiente com as novas tecnologias. 

Neste contexto, a geoinformação tende a ocupar cada vez mais um lugar de destaque e de 

importância nos estudos de fenômenos ocorrentes no espaço, em virtude do seu potencial e de 

suas funcionalidades (FITZ, 2008; BRAZ, 2017). 

A geografia enquanto ciência de grande amplitude, dedicada às análises espaciais e o 

SIG como (geo)tecnologia específica, participam ativamente no processo de uma evolução, 

fornecendo respostas mais completas que permitem a compreensão, atuação e melhoramento 

do mundo que cerca a sociedade (BUZAI, 2015). 
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Sob a perspectiva da cartografia, considera-se que o espaço é fonte de informações para 

seu principal objeto de estudo, o mapa. Assim, a cartografia se dedica em representar as 

informações espaciais e desenvolver as melhores formas para que esta tarefa seja executada 

(BARBOSA e SANTOS, 2017). Sendo assim, a cartografia é reconhecidamente uma das mais 

antigas formas de comunicação gráfica utilizada pela humanidade (DUQUE e MENDES, 

2006). 

Uma questão de suma importância para o avanço da cartografia, foram os 

desenvolvimentos tecnológicos em diferentes momentos históricos, como a orientação na 

superfície terrestre ou a representação computacional dos fenômenos espaciais, bem como a 

evolução de suas representações (FREITAS, 2014). 

As geotecnologias39 ou a geoinformação, que são embasadas por recursos técnicos ou 

teóricos, essenciais na construção destes conceitos, envolvendo o sensoriamento remoto40, 

geoprocessamento41 e Sistemas de Informações Espaciais (SIG), tem agregado abundantes 

possibilidades para o tratamento e representação das informações espaciais. 

 
39 Tôsto et al. (2014, p. 34) definiu as geotecnologias como “conjuntos de técnicas e métodos científicos aplicados 

à análise, à exploração, ao estudo e à conservação dos recursos naturais, considerando diferentes escalas e a 

informação espacial (localização geográfica). As geotecnologias também são usadas para estudar a paisagem 

(topografia, hidrografia, geologia e geomorfologia) e variáveis ambientais (temperatura, pluviosidade e radiação 

solar), analisar e auxiliar na prevenção de desastres naturais (enchentes, terremotos e erupções vulcânicas), além 

de gerenciar e de monitorar a atividade humana (infraestrutura, agropecuária e dados socioeconômicos). Esse 

conjunto de técnicas é composto por hardware (satélites, câmeras, GPS, computadores) e software capaz de 

armazenar, manipular informações geográficas e processar imagens digitais. 
40 O sensoriamento remoto costuma ter uma definição breve, muito direta e de claro entendimento: é um modo de 

obter informações de determinados objetos sem a necessidade de entrar em contato físico com o alvo pretendido. 

Isso significa que a aquição de informações de determinados alvos (um fragmento de vegetação, um rio, um 

reservatório, uma cidade etc.) acontece sem que o sensor responsável por captar as informações tenha de estar em 

contato físico (direto) com estes alvos, a partir da detecção e mensuração das mudanças que o determinado objeto 

impõe aos campos de força que o circundam, sejam estes campos eletromagnéticos, acústicos ou potenciais. Estas 

informações são captadas por meio de radiação eletromagnética (luz) através de plataformas terrestres, aéreas ou 

orbitais, e podem resultar em imagens, gráficos, números ou outros dados que representem a energia captada. Por 

isso, o sensoriamento remoto tem abrigado conhecimentos complexos derivados de diferentes campos como a 

física, geografia, biologia, engenharia etc. Por isso, o sensoriamento remoto é um campo interdisciplinar bem 

reconhecido em todo o mundo, agregando ainda o geoprocessamento de imagens, suas aplicações por meio de SIG 

e até mesmo o Sistema de Navegação Global por Satélite (Global Navigation Satellite System – GNSS), criando 

amplo campo da ciência e das tecnologias geoespaciais (JENSEN, 2000; JONG, MEER e CLEVERS, 2004; 

NOVO, 2010; FLORENZANO, 2011; KHORRAM et al., 2016). 
41 O geoprocessamento é um termo que induz para uma concepção de processamento de dados geográficas (ou 

espaciais). Em geral, estes processamentos são executados com o auxílio de alguma plataforma computacional e, 

por isso, o termo geoprocessamento pode ser muitas vezes restringido para o processamento de dados geográficas 

por meio de sistemas computacionais (e por isso, digitais). Mais recentemente estes (geo)processamentos se 

estenderam também para dados que não sejam espaciais, mas que complementam a informação geográfica. Sob o 

termo geoprocessamento incluem-se aplicações relacionadas ao tratamento computacional de dados geográficas 

(espaciais), permitindo realizar análises complexas, integração de multifontes e criação de bancos de dados, 

passíveis de tratamentos ou automatização da produção cartográfica (CÂMARA, MONTEIRO e MEDEIROS, 

2001; NAMIKAWA, 2012; BRAZ, 2017). 
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A geoinformação evoluiu rapidamente, a partir da década de 1970 e foi muito estimulada 

pelo desenvolvimento e aplicabilidade do SIG. Mesmo com a geoinformação tendo seu 

desenvolvimento pioneiro em meados da década de 1950, em aplicações militares, seu 

desenvolvimento civil e, por isso, a disseminação de suas informações iniciou a partir do início 

da década de 1960. 

O primeiro SIG considerado como o marco de evolução da cartografia e do 

desenvolvimento da geoinformação, surgiu na década de 60 no Canadá e é atribuído a Roger 

Tomlinsom, devido a uma demenda em programas do governo canadense para se criar um 

inventário nacional dos recursos naturais daquele país. Naquele momento, foram feitas as 

primeiras tentativas de aplicar sistemas de computação ao manuseio e processamento de 

informações geográficas (CÂMARA e DAVIS, 2001, GOODCHILD, 2011; SMITH, 

GOODCHILD e LONGLEY, 2015). 

A esse avanço, deve-se muito a Tomlinson (1962; 1963), desde a iniciativa em mapear 

e armazenar os dados naturais e econômicos e suas avaliações das marginal lands (terras 

marginais)42 no Canadá. Posteriormente, seus esforços resultaram no Canadian Geographic 

Information System (CGIS) como parte importante do The Cadana Land Inventory, que tinha 

como objetivo capturar e armazerar o conteúdo de uma grande quantidade de mapas e 

estatísticas sobre as áreas mapeadas, como levantamentos abrangendo a capacidade de uso da 

terra para vários fins, avaliações sobre a agricultura, silvicultura, uso atual das terras, vida 

selvagem, lazer e recreação, fatores sociais e econômicos (TOMLINSOM, 1965; 1967; 

GOODCHILD, 2011)43. 

Além disso, Tomlimson (1968; 1974) contribuiu muito em sua época para o 

desenvolvimento da geoinformação, nas possibilidades de aplicação, planejamento e gestão de 

informações geográficas e, sobretudo na concepção do SIG como se tem atualmente. 

Tomlinsom (1963) afirmava que ter um sistema de mapeamento por computador era 

essencialmente uma combinação de instrumentos e técnicas que permitiam uma capacidade de 

aplicação a dados reais, derivados de mapas e dados estatísticos. 

Este tópico apresenta, portanto, a preocupação em argumentar maneiras de como a 

geoinformação está presente, especificamente, nos estudos de cartografia de paisagens e na já 

 
42 Marginal lands ou terras marginais, são terras dotadas de baixo valor agrícola, estabelecidas quando a produção 

nas áreas possui valor abaixo que o arrendamento pago pelo acesso à esta terra. Este termo é usado para terras que 

não são ideais para cultivos, sendo considerado como um conceito econômico (PETERSON e GALBRAITH, 

1932). 
43 Um cronograma detalhado e didático dos marcos no desenvolvimento da geoinformação podem ser consultados 

no segundo capítulo da obra de Matos (2008). 
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consolidada cartografia do turismo. Se há grande potencial no uso da geoinformação e suas 

ferramentas – as geotecnologias – como o geoprocessamento, sensoriamento remoto, o Sistema 

de Informações Geográficas (SIG), novas possibilidades também são inseridas no contexto 

destas duas aplicações. 

Da cartografia analógica e do mapeamento baseado exclusivamente em campo 

(importante, porém numa visão exclusivamente vertical), a geoinformação, dentre outros 

avanços, trouxe eficiência em duas questões para a cartografia de paisagens. As análises 

complexas progredindo para um maior volume de dados, integração de dados provenientes de 

diversas fontes e, com isso, novas alternativas de variáveis e elementos das paisagens para 

definir os geossistemas (complexos naturais e territoriais). A geoinformação avançou também 

com relação a uma outra forma de se avaliar geossistemas, a partir da visão horizontal, dada 

por imagens captadas por sensores remotos. Além, é claro, de outras vantagens das 

geotecnologias, sobretudo aquelas relacionadas à capacidade disponibilidade de dados e 

capacidade de processamento. 

No turismo, houve uma ascenção das representações de atrativos, mas ainda há campo 

fértil para aplicações objetivando a prospecção de áreas com potencial ao turismo, criação de 

bancos de dados espaciais a serem aplicados no planejamento do turismo e a relação íntima que 

ainda vem se construindo entre o turista e mapas que auxiliam no seu lazer. Um mapa para o 

turista pode sintetizar grandes informações sobre o município onde se consome o turismo: 

“onde posso ir”, “o que tenho de opções para usufruir”, “como chegar num determinado ponto 

turístico” etc. 

Assim, trazer à tona esta relação da geoinformação com o turismo e a cartografia de 

paisagens, temas que são âncoras para o desenvolvimendo da tese em questão, além de reforçar 

o potencial e as possibilidades da geoinformação para tais assuntos, consiste em um aporte 

teórico para embasar a estrutura conceitual de atividades técnicas e tão importantes para a 

construção dos resultados pretendidos. 

Cabe ressaltar que a história da geoinformação está em pleno desenvolvimento e em 

constante construção, por isso, não há um ponto final no atual momento em que passamos. Não 

obstante, logo após o surgimento do SIG e da cartografia digital, não havia conceitos específicos 

e de maior abrangência, de modo que fosse capaz de retratar as funcionalidades, aplicabilidade 

e todo o pontencial que começavam a emergir desde então. 
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3.4.1 Geoinformação: elucidações de um conceito em constante evolução 

 

O conceito de geoinformação supri dificuldade para abordar informações geográficas, 

em quantidade e qualidade, de modo que superasse o conceito das geotecnologias, que tem sido 

usado no entorno de noções técnicas. A geoinformação vai além, e aborda também as 

geotecnologias, toda a técnica, mas sobretudo, responde aos questionamentos de cunho teórico 

que, por vezes, ainda são caros para este ramo do conhecimento. 

A geoinformação foi definida por Goodchild44 (2011, p. 3) como o “estudo das questões 

fundamentais da informação geográfica” e, por isso, espacial, motivada pela necessidade de 

melhorar as tecnologias ou as geotecnologias que tratam da informação geográfica. A 

geoinformação remete à construção de representações computacionais do espaço (e da 

realidade). 

A respeito disso, Matos (2008) ressaltou que só recentemente a geoinformação (ou a 

ciência da informação geográfica, como prefere o autor) foi evidenciada como um domínio 

científico com autonomia, deixando de ser apenas um instrumento ou somente a junção 

ocasional de conhecimentos de outras áreas. 

Assim, a geoinformação passou a ser composta fundamentalmente por matérias de 

cartografia, posicionamento, sistemas de informação e computação gráfica. A exploração das 

informações advindas deste campo do conhecimento pode ainda requerer, na opinião do autor, 

domínio da estatística, da investigação operacional, dos sistemas periciais e da teoria da decisão 

(MATOS, 2008). 

Mesmo com seu caráter interdisciplinar (Figura 7), o fundamento básico da 

geoinformação é a construção de representações computacionais do espaço. Além de ser 

constituída por instrumentos técnicos, cada vez mais onipresentes nas relações de produção, 

econômicas, sociais e ambientais, sua estrutura de dados e algoritmos, presentes no SIG 

condicionam as formas de expressão computacional dos problemas geográficos (CÂMARA, 

MONTEIRO e MEDEIROS, 2001; 2003). 

Este novo ciclo, se assim pode ser chamado, é considerado também como uma nova fase 

da cartografia. Freitas (2014) chegou a discutir que daí em diante passaria a existir a 

neocartografia, que envolve a produção e acesso dos documentos cartográficos por meios 

 
44 Atualmente, Michael Frank Goodchild – junto de outros grandes estudiosos desta área, como Gilberto Câmara, 

Paul Longley, David Maguirre, entre outros – tem defendido a Ciência da Informação Geográfica, por vezes, tendo 

a Geoinformação ou o termo mais antigo (geotecnologias) como sinônimos. Goodchild é professor de Geografia 

da Universidade da California, Santa Barbara (University of California, Santa Barbara – UCSB) e um dos maiores 

nomes da geoinformação e do SIG. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Frank_Goodchild
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digitais, como os próprios SIG, diversos dispositivos, como as novas gerações de smartphones 

(e até online). A autora ainda afirma que isso configurou e continua configurando uma nova 

evolução na cartografia tradicional, mantendo diretamente uma relação com os novos dados, 

interfaces e possibilidades de gestão e aplicação das informações espaciais (FREITAS, 2014). 

 

Figura 7 - Concepção interdisciplinar da Geoinformação 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

A base da construção destas representações é orientada por dados que, quando tratados 

(ou processados) se transformam em informações para as aplicações necessárias. Os dados são, 

inicialmente, tão importantes quanto os produtos gerados (mapas, cartas, gráficos, grafos, 

tabelas etc.). 

Especificamente sobre importância das informações geográficas (Figura 8), Goodchild 

(2009, p. 1037) as definiu como:  

informações que vinculam locais na superfície da Terra ou perto da mesma, a 

propriedades desses locais. As tecnologias para lidar com essas informações incluem 

GPS, sensoriamento remoto e sistemas de informações geográficas. Por trás das 

tecnologias, há um conjunto de questões fundamentais e pesquisáveis cujo estudo foi 

denominado ciência da informação geográfica [ou geoinformação] (GOODCHILD, 

2009, p. 1037, tradução e grifo nosso). 

 

Sobretudo a partir do final da década de 1990 as tecnologias geoespaciais têm levantado 

questões de importância fundamental para a formação de um domínio cujas descobertas 

fornecem grande embasamento, cada vez mais, para diversas áreas do conhecimento. Essa 
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ciência ficou conhecida como ciência da informação geográfica (GIScience), ciência 

geoespacial, geoinformática, geomática, Tecnologias da Informação Geográfica (TIG), ciência 

espacial, geotecnologias e geoinformação45 (MARK, 2000; GOODCHILD, 2009). 

 

Figura 8 - Habilidades da geoinformação 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

A geoinformação explora alguns temas fundamentais nos campos orientados pela 

questão espacial, principalmente a geografia, cartografia e geodésia, incorporando, ao mesmo 

tempo, desenvolvimentos mais recentes da ciência cognitiva e da informação (MARK, 2000; 

GOODCHILD, 2009). 

A geoinformação tem buscado redefinir conceitos geográficos e seu uso no contexto do 

SIG, bem como os impactos da informação geográfica na sociedade como um todo. Atualmente 

a geoinformação tem adotado uma gama completa de fundamentos conceituais para a solução 

de problemas complexos (MARK, 2000; LONGLEY et al., 2005; GOODCHILD, 2009). 

A ferramenta central para a gestão, aplicação e planejamento das ações envolvendo as 

informações geográficas são os já mencionados Sistemas de Informações Geográficas (SIG). A 

esta ferramenta e seu conjunto de aparatos técnicos são dados o devido prestígio como elemento 

essencial para a rotina de trabalho e responsabilidade pelo tratamento das informações espaciais 

(geoprocessamento). 

 
45 No Brasil, com a ampla disseminação do termo geotecnologias e na última década do termo geoinformação. 

Poucos autores ainda consideram esse fato como uma ciência, também por isso o termo ciência da informação 

geográfica ainda tem sido pouco utilizado no país. 
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O termo SIG é comumente aplicado para sistemas que realizam o tratamento 

computacional de dados geográficos e, por isso, georreferenciados, atribuídos de localização 

face a superfície terrestre e representado num sistema de coordenadas (geográficas ou planas). 

A principal diferença de um SIG para um sistema de informação convencional ou um sistema 

de desenho assistido pelo computador (Computer Aided Design – CAD) é sua capacidade de 

armazenar atributos descritos (relacionais) e as geometrias dos diferentes tipos de dados 

geográficos (pontos, linhas, polígonos, tabelas). Estes dados representam objetos e fenômenos 

georreferenciados, ou seja, a localização geográfica é uma característica indispensável para sua 

análise (CÂMARA et al., 1996; CÂMARA e MEDEIROS, 1998; CÂMARA, BARBOSA e 

FREITAS, 1998; CÂMARA et al., 2004; CÂMARA, 2005). 

Deste modo, o SIG facilita a integração de fontes complementares de inúmeras bases de 

dados cartográficos, provenientes de sensoriamento remoto, estatísticas etc. Essa capacidade é 

traduzida num amplo poder de tomadas de decisões (FERNÁNDEZ e RÍO, 2011). 

Um SIG é uma ferramenta para apoiar uma ampla gama de técnicas de análise 

espacial, incluindo processos para criar classes de objetos espaciais, para analisar os 

locais e atributos de objetos, e para o modelo usando várias classes de objetos e as 

relações entre eles (GOODCHILD, 1992, p. 39). 

 

A ênfase da geoinformação para as análises espaciais toma como princípio incorporar o 

espaço (CÂMARA et al., 2004) e consequentemente todos os fenômenos que nele ocorrem 

tendo como um dos princpais propósitos a questão da aplicação desta informação na forma das 

mais variadas modalidades de planejamentos. 

A importância da geoinformação para o planejamento se dá através da perspectiva 

diferenciada do mundo, sob uma ótica única através da análise de eventos, padrões e processos 

que ocorrem o espaço geográfico. Este assunto, apesar de parecer simples, não pode ser 

considerado como, visto que não há limite para a complexidade das técnicas analíticas espaciais 

para os fenômenos ocorrentes na superfície terrestre, podendo ser usadas para extrair insights 

interessantes e apoiar ações e decisões práticas (SMITH, GOODCHILD e LONGLEY, 2015). 

Outro caso comumente tratado pela geoinformação diz respeito ao grande volume de 

dados a serem ordenados, sistematizados, atualizados e colocados em valor para servir 

cotidianamente às tarefas de gestão (ambiental ou territorial). Os diangnósticos e prognósticos 

embasados pela geoinformação formam parte do processo de planejamento, com suas 

dimensões sociais, econômicas e ambientais (FERNÁNDEZ e RÍO, 2011). 
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3.4.2 Aplicações da geoinformação para o estudo das paisagens 

 

O planejamento, de acordo com suas necessidades, quando construído em conjunto ao 

uso da geoinformação poderá obter síntese e poder de representação de fenômenos complexos 

que ocorram no espaço geográfico, sendo capaz de propor diretrizes e suas respectivas ações 

para o desenvolvimento de soluções para os problemas que precisam ser superados. 

A geografia e todo o seu instrumental aplicado apresenta capacidades importantes no 

campo do planejamento, colocando a seu dispor um grande potencial técnico e teórico para a 

solução de problemas socioespaciais. Assim, a geografia se consolidou como a principal 

disciplina que intervém em atividades ligadas ao planejamento (BUZAI, 2017). 

Ao retomar brevemente o histórico da geoinformação, corrobora-se com Antrop (2001), 

quando o autor reconhece que desde a segunda guerra mundial, a fotografia aérea, seguida do 

sensoriamento remoto (por satélites) na década de 1970, trouxeram abordagens novas ao estudo 

das paisagens. Este advento foi capaz de reforçar a necessidade de uma base holística para o 

estudo das paisagens, num campo multidisciplinar mais amplo. 

Em se tratando da análise da paisagem, este cenário se ampliou a partir do final dos anos 

1980 quando, de modo crescente, formou-se uma estruturação das técnicas com relação à 

utilização da geoinformação no estudo das paisagens (LANG e BLASCHKE, 2009). 

Perceberemos, mais adiante, que os Sistemas de Informações Geográficos tiveram as 

suas raízes no planejamento de paisagens e do meio ambiente. Mais de 40 anos de 

desenvolvimento trouxeram um grande número de métodos e aplicações. De modo 

geral, no entanto, o potencial de SIG é bem maior do que o utilizado atualmente. [...] 

SIGs podem fornecer valiosas contribuições no apoio às tarefas e aos projetos de 

planejamento cada vez mais complexos (LANG e BLASCHKE, 2009, 41). 

 

Outra possibilidade de estudo das paisagens em vista destas transformações, se dá 

através da cartografia da paisagem, que oferece bases para elaboração de um plano de 

conservação para as paisagens estudadas. Isto proporcionou uma maneira de evitar e prever a 

magnitude das transformações do ambiente natural, com base num sistema espacialmente 

desenvolvido, capaz de mapear as paisagens e propor medidas de conservação da natureza 

(COMUNIDAD DE MADRID, 2003; KUZMENKO, 2010). 

Um bom exemplo que retrata não só a complexidade das paisagens, mas também a 

quantidade de informações necessárias para sua compreensão foi dada por Isachenko e 

Reznikov (1995): 

É fácil verificar que, mesmo para o pequeno território na zona de taiga, o número de 

possíveis cenários dinâmicos para as paisagens pode chegar a dezenas. O seu 

mapeamento por via manual tradicional é impossível. Portanto, os futuros passos no 

caminho da modelagem de paisagens estarão conectados com as possibilidades das 

tecnologias de SIG (ISACHENKO e REZNIKOV, 1995, p. 804, tradução nossa). 
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Antes disso, entre as décadas de 1960 e 1970, surgiu a hipótese da possibilidade de 

ampliar os estudos de paisagens através das experiências informacionais (digitais e 

computadorizadas), que já vinham sendo aplicadas em outros ramos da ciência. 

Um dos primeiros autores a utilizar a geoinformação46 nesta perspectiva foi Armand 

(1975) que considerou a possibilidade de usar procedimentos informatizados para estudar 

paisagens naturais como sistemas complexos, incluindo em suas análises elementos vivos e os 

inertes (sem vida). Assim, o autor teve que, primeiramente, desenvolver aplicabilidades para a 

informação geográfica em sistemas naturais abióticos. 

Nesta mesma época, destacam-se ainda, Aleksandrova (1975) que avaliou paisagens a 

partir da correlação de um modelo geográfico, matemático e estatístico por meio de técnica 

automatizada. Pouco tempo depois, Kuprianova (1977) analisou a correlação geográfica da 

diferenciação natural da regionalização das paisagens, aplicando procedimentos 

computadorizados e automáticos em objetos complexos (PREOBRAZHENSKIY, 1983). 

As paisagens são sistemas complexos, que por sua própria natureza necessitam de 

uma abordagem multiescalar em seu monitoramento, modelagem e gerenciamento. 

Para avaliar essas amplitudes, a tecnologia de sensoriamento remoto é a provedora 

principal de conjuntos de dados de dimensões de paisagens e, embora tenha havido 

um tremendo progresso nos últimos trinta anos em termos de resolução aprimorada, 

disponibilidade de dados e conscientização pública, a grande maioria das aplicações 

analíticas de sensores remotos ainda contam com conceitos básicos de processamento 

de imagens: em particular, a classificação por pixel no espaço de características 

multidimensionais (BLASCHKE e HAY, 2001, p. 22). 

 

Deste modo, assim como a cartografia analógica representou avanços ao mapeamento 

das paisagens e, consequentemente seu acompanhamento pela cartografia de paisagens, a 

geoinformação agora consagra-se como um nova fase carregada de possibilidades voltadas para 

técnicas de tratamento para a demanda da grande quantidade de informações correspondentes 

à complexidade do mundo real (e também, por exemplo, dos geossistemas), traduzida pela sua 

capacidade de integrar diversas informações (principal necessidade da representação 

cartográfica dos geossistemas). 

Mais recentemente Khoroshev, Merekalova e Aleschenko (2007) afirmaram que os 

resultados obtidos a partir de técnicas de geoinformação, viabilizaram a identificação de grande 

diversidade de paisagens, mas que deve ser feito sob cautela, visto que tais procedimentos 

podem apresentar um desacordo com os modelos tradicionais. O acúmulo de dados sobre o 

 
46 É importante lembrar que àquela altura ainda não se falava em geotecnologias, geoinformação, 

geoprocessamento etc. Termos que só foram surgir tempos depois, após o amadurecimento de procedimentos, 

discussões teóricas e práticas. O que muito se entendia na época, era sobre a possibilidade de “informatizar” 

determinadas tarefas, ou de realiza-las por meio digital e computadorizado. 
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estudo das paisagens deve ser considerado também sob os conceitos clássicos, propostos pela 

cartografia de paisagens fundada pela Escola Russo-Soviética (CAVALCANTI e CORRÊA, 

2013). 

A versatilidade das técnicas e do aporte teórico da geoinformação, quando combinadas 

à capacidade do estudo das paisagens em abordar problemas complexos da natureza e da 

sociedade, traduzem-se num potente mecanismo de criação de diretrizes visando a solução de 

problemas socioambientais, visando o desenvolvimento social e econômico concomitantemente 

à conservação do meio natural, no chamado planejamento da paisagem. 

 

3.4.3 Os avanços da geoinformação para o planejamento do turismo 

 

Na Geografia, a cartografia serve como apoio para representar diferentes elementos ou 

fenômenos que ocorrem no espaço. Visto a relação que existe entre geografia e turismo, a 

cartografia têm a capacidade de fornecer materiais para o suporte às atividades turísticas, desde 

as mais básicas como localização dos atrativos, roteiros turísticos e trilhas até mapas com maior 

complexidade como mapas sínteses do potencial turístico, mapas de impactos do turismo, 

prospecção turísticas e zoneamentos turísticos (BURDA e MARTINELLI, 2014). 

Dentre outras finalidades da cartografia para o turismo, Fernandes e Graça (2014) 

destacam que: 

Os propósitos de “cartografar” as informações turísticas são variados. Eles podem ser 

destinados a compreender direções e intensidades de fluxos monetários e/ou relativos 

à mobilidade humana temporária entre áreas emissoras e receptoras; atender a fins de 

planejamento macroeconômico; e mapear áreas com potencial para exploração 

turística, direcionando a ação de gestores para a captação de recursos e a geração de 

uma infraestrutura complementar à atividade. Até mesmo a construção de mapas com 

a orientação de trilhas e atrativos para visitação em parques florestais configura um 

dos propósitos da cartografia voltada para o turismo (FERNANDES e GRAÇA, 2014, 

p. 28, grifo dos autores). 

 

Assim, a primeira necessidade cartográfica (e geográfica) do turismo foi a de 

localização, tanto para deslocamentos como para a fruição de um local. O mapeamento turístico 

é importante para orientar os turistas na identificação dos melhores atrativos da região, visto 

que um turista geralmente tem conhecimento espacial limitado do espaço visitado e os mapas 

desempenham função essencial na aquisição de informações espaciais sobre o destino da 

viagem. Ao longo do tempo, o mapa tem se tornado, cada vez mais, um elemento indispensável 

para o turismo e para o desenvolvimento e planejamento das atividades turísticas (SAKITANI, 

2006; EBOY, 2017). 
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A cartografia e o turismo se fundem na cartografia do turismo, que é entendida como 

um ramo da cartografia preocupado em representar a informação turística, dando origem aos 

mapas turísticos (GRAÇA e FERNANDES, 2014). Deste modo, Burda e Martinelli (2014) 

trataram a cartografia do turismo como: 

um ramo da cartografia temática que se dedica ao tratamento dos elementos que 

formam as atividades do turismo. Tem como objetivo comunicar quais serviços de 

turismo estão disponíveis, para que o turista possa ter acesso, seja com função 

econômica ou com função sociocultural; apresentar os atrativos turísticos e 

encaminhar o turista a visitá-los (BURDA e MARTINELLI, 2014 p. 25). 

 

Atualmente, entendendo os mapas como um produto gerado a partir da geoinformação, 

Eboy (2017) considera que os mapas turísticos desempenham papel vital na identificação e 

localização dos atrativos turísticos, além de serem essenciais para a gestão eficaz e eficiente 

dos recursos turísticos.  

Tomando como exemplo uma abrangência ainda maior desta problemática, Olaya 

(2012), para justificar a importância da geoinformação, reconhece que aproximadamente 70% 

da informação que é manejada em qualquer tipo de disciplina está georreferenciada. Prevê-se 

ainda que outros 20% que não estão georreferenciadas, são passíveis de tal atividade, trazendo 

uma nova perspectiva para sua compreensão. 

O que se pode entender quanto a isso é que os fenômenos que ocorrem sobre o espaço 

geográfico, e aqui destaca-se o turismo, estão condicionados a alterações sob qualquer decisão 

tomada neste espaço. A paisagem, enquanto um bem que pode ser aproveitado para diversas 

necessidades (com qualquer outro recurso) é também passível de transformação pelas 

atividades turísticas. 

Não obstante, usando a disciplina do turismo como exemplo, há uma ampla demanda 

pela questão espacial junto das informações turísticas. Assim como o turismo soube se apropriar 

rapidamente das questões sociais e naturais da geografia para alcançar novas interpretações 

sobre o meio onde suas atividades são desenvolvidas, apropriou-se também das representações 

cartográficas da geografia para, principalmente, localizar regiões turísticas e seus atrativos, 

tanto para o planejamento quanto para a instrução dos turistas, e isso traduziu um grande 

potencial em novas análises de suas atividades. 

A cartografia também pode potencializar o estudo da demanda turística, possibilitando 

a localização espacial dos atrativos turísticos e seus trajetos, também possibilita caracterizar a 

demanda e equipamentos utilizados pela atividade turística. Esses dados serão base para o 

fomento da atividade turística no momento em que orientarão os investidores às necessidades 

da demanda (DUQUE e MENDES, 2006). 
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Para o planejador turístico, pode-se colocar duas questões de grande importância em 

relação à cartografia. A primeira delas consiste no acompanhamento do plano turístico 

(onde a cartografia será utilizada como ferramenta para visualização das 

potencialidades turísticas); não será desprezada a cartografia sistemática, sobretudo 

as cartas topográficas. A cartografia temática para fins de planejamento será utilizada 

de acordo com o grau de detalhe da informação de interesse do planejador por uma 

ocorrência em uma dada localidade turística (TELES, 2009, p. 97). 

 

Na forma de uma crítica, entende-se que até recentemente, a necessidade turística da 

informação geográfica tem sido atendida por informações pontuais (locais), muitas vezes 

limitadas, isoladas e dissociadas das interações de outros fatores que compõem o meio onde o 

turismo se desenvolve. 

Deste modo, a geoinformação pode oferecer inúmeras soluções que vão além de 

representar a localização de recursos turísticos. Criar mapas e croquis que mostram a 

localização de atrativos é uma parte importante dentro do desenvolvimento do turismo e 

considera-se como um avanço para esta disciplina, mas o fato que há análises mais abrangentes 

que ainda aguardam sua exploração. 

Outro problema comum é a ignorância em relação ao uso dos mapas turísticos para 

outras funções que não só a simples localização. Os mapas não são utilizados como 

instrumentos para revelar o lugar, interpretá-lo ou realizar um processo de educação 

ambiental, que acrescente valores ao visitante. Não se prestam, portanto, à fruição 

desses espaços, isso é, ao ato de aproveitá-los satisfatoriamente e prazerosamente 

(OLIVEIRA, 2007, p. 12, grifo do autor). 

 

Problemas básicos envolvendo a logística ou o acesso aos pontos turísticos tem sido 

explorado pela cartografia. Entretanto, análises de maior complexidade como o mapeamento 

do patrimônio natural ou cultural, análises de dados econômicos vinculados a regiões turísticas, 

o planejamento de trilhas (criação e gestão das existentes), o inventário de atrativos turísticos a 

partir de bancos de dados espaciais e o planejamento da expansão das atividades turísticas, são 

ainda possibilidades pouco exploradas através da cartografia pelo turismo. 

Oliveira (2007) avaliando a cartografia turística para a fruição do turismo, ressaltou que 

a partir de mapas básicos – como, por exemplo, o de localização dos atrativos – é possível 

relacioná-los com características naturais ou socioeconômicas para avaliar o grau de 

potencialidade turística ou para detectar prováveis problemas a serem superados para a 

consolidação de um atrativo turístico. 

Mapas analíticos (síntese pela sobreposição de elementos) apresentam conteúdo que 

pode servir como subsídio à implementação, consolidação, planejamento e promoção das 

atividades turísticas, assim, podem ser concebidos como mapas de prognóstico para o turismo. 

(SAKITANI, 2006; OLIVEIRA, 2007). 
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Pode-se realizar a sobreposição de informações (álgebra de mapas) de um mapa de uso 

e cobertura da terra com outro que localiza os possíveis atrativos da região, a fim de se verificar 

os problemas quanto ao conflito de potencialidades ou incongruência de uso. Como exemplo, 

Oliveira (2005) afirmiu que podem existir lugares com potencialidade turística para um 

balnéario e, ao mesmo tempo, é utilizado para extração de areia (OLIVEIRA, 2005). 

Os SIG avançaram com relação a capacidade de lidar com vários tipos de informações 

relacionadas ao espaço onde se desenvolvem ou pretende desenvolver as atividades turísticas. 

A possibilidade de integrar informações turísticas, visualizar cenários complexos, apresentar 

ideias poderosas e derivar soluções eficazes marcam a instrução destas ferramentas da 

geoinformação nos estudos envolvendo o turismo (EBOY, 2017). 

Nos últimos anos, gestores envolvidos com o turismo têm notado as possibilidades em 

vista da geoinformação e alguns municípios já a utilizam para determinar percursos, destacar 

ruas, localizar edifícios e acervos patrimoniais, e consulta interativa de atributos e imagens 

digitalizadas de pontos de interesse para atividades turísticas (CORIOLANO e SILVA, 2005). 

A geoinformação permitiu a produção e apresentação dos mapas de várias formas e 

através dos mais variados meios que têm enriquecido o contato com os mapas pelos envolvidos 

com as atividades turísticas (KAŁAMUCKI e CZERNY, 2015). 

De acordo com Kałamucki e Czerny (2015), atualmente os mapas passaram a adotar as 

seguintes formas de apresentação do conteúdo turístico: a) mapas impressos em papel (modelo 

tradicional); b) mapas publicados na internet (SIG-Web); c) mapas para dispositivos móveis 

que possuem função de navegação (mapas portáteis); d) grandes formatos de mapas colocados 

em campo (vias de acesso ou caminhos do turista até o atrativo), impressos ou exibidos por 

meio de placas ou outros suportes (como os outdoors). 

Especificamente no turismo, Jovanović e Njeguš (2008) apontam os potenciais do SIG 

para suas atividades como: a) uma base de mapa digital para mapas impressos; b) arquivos 

digitais para mapeamento na internet; c) arquivos digitais para mapeamento móvel; d) mapa de 

atrativos; e) site com mapeamento interativo (SIG-Web). 

Os mapas, já conhecidos pelo turismo, desempanham papéis vitais na identificação e 

localização de atrativos turísticos. Com a geoinformação, os SIG passam a oferecer 

possibilidades de extração de diferentes conjuntos de informações conforme as aplicações 

necessárias (por exemplo, atrações turísticas, hotéis e as distâncias entre si, estradas, 

assentamentos, vegetação, uso da terra, mudanças nos recursos turísticos ao longo do tempo 

etc.), conforme alguns exemplos no quadro 2 (FAJUYIGBE, BALOGUN e OBEMBE, 2007)  
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Quadro 2 - Capacidades de um SIG quando usado no turismo 

Capacidade funcional de 

um SIG 
Perguntas básicas em um SIG Aplicações no turismo 

• Entrada, armazenamento e 

manipulação de dados 

• Produção de mapas 

• Integração e 

gerenciamento de banco de 

dados 

• consultas de dados e 

pesquisas 

• Análise espacial 

• Modelagem espacial 

• Apoio à decisão 

• O que é? (Localização) 

• Onde está? (Condição) 

• O que mudou? 

(Tendência) 

• Qual é o melhor 

caminho? (Roteamento) 

• Qual é o padrão? 

(Padronizar) 

• E se…? (Modelagem) 

• Inventário de recursos 

turísticos 

• Identificação de locais mais 

adequados para o 

desenvolvimento do turismo 

• Avaliação dos impactos do 

turismo 

• Gerenciamento/fluxos de 

visitantes 

• Análise de relacionamentos 

associados ao uso de recursos 

• Avaliação dos impactos 

potenciais do 

desenvolvimento do turismo 
Fonte: Bahaire e Elliot-White (1999). 

 

Contudo, mesmo com a discussão anterior apontando para iniciativas positivas e tão 

proveitosas da geoinformação aplicada em estudos do turismo, na realidade brasileira estas 

ferramentas ainda encontram percalços pelo caminho. A respeito disso, Burda e Martinelli 

(2014) constataram que: 

Faltam materiais cartográficos que ofereçam informações sobre onde ficam hotéis, 

restaurantes, serviços, museus e outros locais de interesses do turista. A cartografia 

pode auxiliar significativamente nesse processo, e a disponibilização de dados 

registrados em mapas é uma necessidade não apenas para a localização dos turistas, 

pois funciona como auxiliar na gestão do turismo, gestão da cidade e organização das 

atividades turísticas (BURDA e MARTINELLI, 2014, p. 25). 

 

Fernandes e Graça (2014) corroboram também a respeito da incipiência da 

sistematização da geoinformação para o estudo do turismo no Brasil. Os autores reforçam que 

o assunto merece uma discussão ampla, buscando delinear uma série de questões ainda por 

resolver, principalmente no que se refere aos procedimentos que dinamizem a comunicação 

cartográfica destes dados. 

O valor significativo da geoinformação, portanto, está em sua capacidade de fornecer 

mapeamento através da exibição gráfica e manipulação de dados, a fim de identificar padrões 

ou relacionamentos com base em critérios específicos. Dessa forma, informações aprimoradas 

(com valor agregado) ficam disponíveis para análise e para auxiliar em processos de tomada de 

decisão (MCADAM, 1999). 

Por fim, conforme bem colocado por Oliveira (2005), em todos os casos os mapas e 

informações geográficas servem como instrumentos de planejamento e gestão, apoiando a 

definição de políticas de desenvolvimento para suas atividades e, ao mesmo tempo, 

racionalizando as atividades turísticas. 
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3.5 Zoneamento sob a perspectiva da paisagem 

 

O zoneamento tem sido compreendido como um instrumento capaz de compor ações 

para o planejamento ambiental ou territorial. Existem inúmeras modalidades de zoneamento 

que, ao longo dos anos, vêm adequando suas aplicações conforme as necessidades e 

especificidades. Com isso, independende do tipo de zoneamento os objetivos convergem num 

único sentido: a necessidade de planejar, por meio de normas e critérios específicos. 

Nas últimas décadas, a paisagem tornou-se um importante alvo do planejamento, da 

governança e política nos níveis global, nacional, regional e local. Características estruturais e 

funcionais dos sistemas naturais, atividades econômicas, otimização das pressões antrópicas e 

impactos nas condições de paisagens antroponaturais são aspectos que estão, cada vez mais, 

sendo levados em consideração para o planejamento (IDRISOV, 2017). 

O zoneamento das paisagens, por meio da representação dos geossistemas, revela 

importantes aspectos de caráter funcional. A integração dos elementos das paisagens, a estrutura 

inter-dependente e as funções dos geossistemas são fundamentais para a proposição das zonas 

para, por exemplo, o planejamento de um município (MARQUES NETO, 2018). 

Na Geografia Física o zoneamento é um importante instrumento e tem seus 

procedimentos modificados à luz da evolução no modo de pensar dos cientistas 

contemporâneos. Os procedimentos se renovam e a solução para os zoneamentos parece estar 

cada vez mais próxima da teoria dos geossistemas (SOCHAVA, 1978b, p. 13). 

 

3.5.1 Zoneamento: instrumento de avaliação integrada e aplicações em planejamento 

 

Existem enfoques variados para diferentes tipos de planejamento, cada qual 

apresentando conceitos que melhor se alinhem às necessidades de aplicação, percepção dos 

profissionais e pesquisadores e da área de conhecimento em que um planejamento está se 

apoiando. 

Em suma, um planejamento deve se antecipar, como um conjunto de decisões 

sistemáticas e integradas, não devendo ser estático, mas concebido como um processo dinâmico 

visando alcançar a melhor distribuição dos recursos e buscar soluções adequadas para os 

problemas estimados em determinadas atividades. 

Pensar sobre a divisão de unidades ou zonas homogêneas, atribuindo-lhe funções, atrai 

resultados para a solução de uma gama de tarefas no campo da natureza e da sociedade, que 
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podem ser concebidas tanto como um planejamento total, ou como fases de um planejamento 

mais amplo. Por isso, tratar sobre zoneamento é, a princípio, estar envolvido e interessado a um 

planejamento. 

A noção de zonas (inicialmente) naturais, foi concebida por Dokuchaev (1899) e teve 

sua continuidade pelas pesquisas de Berg, materializada mediante dois tomos de “Zonas 

geográficas da União Soviética” (1947; 1952). 

Por intermédio desses trabalhos, Berg foi capaz de determinar zonas geográficas de 

acordo com a homogeneidade ou diferenciação das paisagens, através de elementos como o 

relevo, clima, vegetação, solo etc., integrados num “todo”, em inter-relação e equilíbrio, na qual 

foi chamado por Berg de zona geográfica, aspecto geográfico, fácies, dentre outros, a depender 

da escala. A perspectiva lançada pelo autor para um “zoneamento” foi discutida através da 

questão do agrupamento em zonas de paisagens, o que se relacionava diretamente com a escala 

de análise. 

Rodoman (1969) definiu estas zonas como partes do espaço (regiões, para a Geografia 

Soviética). O autor definia a zonalidade como 1) um agregado de zonas delimitadas por uma 

determinada causa, ou seja, um sistema zonal; 2) uma propriedade do espaço dividido em zonas. 

Por conseguinte, Rodoman (1969) entendia o zoneamento como um processo divisão em zonas 

no espaço geográfico, a partir de limites na superfície terrestre, zonas (áreas) a serem mapeadas 

e fenômenos que se enquadram dentro de características de uma investigação. 

As zonas são, portanto, regiões que formam um conjunto ordenado linearmente no 

espaço. Zonas concêntricas podem ser delimitadas em torno de qualquer tipo de 

agente. Um aspecto interessante é o deslocamento de zonas semelhantes ao 

movimento das ondas. As zonas móveis são períodos históricos impressos no espaço. 

Grande significado é atribuído ao zoneamento artificial (RODOMAN, 1969, p. 581, 

tradução nossa). 

 

É possível entender que o ato de planejar é o mesmo que pré-determinar um curso de 

ações para o futuro, a partir de um conjunto de decisões interdependentes. Isso se tornará um 

processo contínuo (até o fim da proposta estabelecida anteriormente) que visa produzir um 

estado futuro desejado e que somente acontecerá se determinadas ações forem executadas, ou 

seja, para o planejamento a atitude antecede a tomada de decisão (PETROCHI, 1998). 

Rodríguez e Silva (2013, p. 260) entendem que o planejamento tem por objetivo 

“regular ou controlar a atividade de indivíduos e grupos, de modo que os efeitos negativos que 

possam surgir sejam minimizados e, portanto, promover um melhor rendimento do meio 

físico”. 

Estas visões de planejamento refletem as percepções enquanto pesquisadores de 

Petrochi (1998), que atua no planejamento do turismo e Rodríguez e Silva (2013) que atuam no 
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planejamento territorial e ambiental (planejamento da paisagem). Ainda assim, estas colocações 

cabem em muitas das necessidades sobre diversas modalidades de planejamento. Afinal, o que 

se pode entender é que cada necessidade ou demanda exigirá mesmo uma perspectiva 

diferenciada de planejamento que se adeque às necessidades. 

O desenvolvimento da proposta do planejamento das paisagens avançou sobre 

importantes aspectos, do ponto de vista técnico e da prática (sobretudo por meio dos 

zoneamentos). O planejamento das paisagens abrange avaliações da diversidade paisagística 

que refletem as propriedades fundamentais da organização do território, de impactos das 

atividades antrópicas sobre o meio natural, os problemas da preservação ou conservação da 

paisagem, avaliações integradas dos recursos naturais, otimização do posicionamento de 

atividades de aproveitamento e exploração do meio, dentre outras competências 

(DOBROLYUBOV et al., 2006). 

A noção adotada nesta tese para o planejamento das paisagens envolvendo o potencial 

turístico de Mineiros (GO) adota como embasamento uma perspectiva geossistêmica. Neste 

ponto, corroboramos com Rodríguez e Silva (2013) ao afirmarem que para para se desenvolver 

um planejamento que envolva questões ambientais (paisagens) e territoriais (turismo), a 

perspectiva geossistêmica é essencial para compreender e valorizar sas propriedades 

fundamentais e, constituem assim, o ponto de partida de todo o processo que resultará num 

planejamento adequado. 

Para isso, o ponto de partida, antes mesmo de se elegar o zoneamento como instrumento 

de planejamento, está em admitir os geossistemas como unidade operacional nos trabalhos de 

planejamento. E assim, delinear quais são as propriedades sistêmicas dessa classe de objetos 

para o planejamento desejado. Isso ocorre a partir do processo de zoneamento, que consiste em 

distinguir (separar) zonas (unidades) do seu respectivo entorno, a partir do reconhecimento de 

uma parte dos elementos que se diferenciam e outra que se convergem para um proprósito 

particular (RODRÍGUEZ e SILVA, 2013; SERRANO, 2017). 

O zoneamento é um processo de divisão ou parcelamento, podendo ser regular ou 

irregular em uma determinada área, definindo zonas individuais que possuem 

características próprias e um grau relativamente alto de uniformidade interna em todos 

ou alguns atributos essenciais para propósitos específicos e caracteriza zonas, na qual 

possuem funções de integração de múltiplas variáveis que permitem a avaliação de 

suas aptidões para seu agrupamento. Desta maneira, o zoneamento geoecológico é um 

processo de classificação do espaço baseado em critérios naturais e sociais, se 

sustentam na identificação, definição e caracterização de áreas ou zonas que 

correspondem aos distintos usos do solo e cobertura terrestre em um marco geográfico 

determinado, tendo a ver com uma multiplicidade de variáveis do ambiente 

geográfico, físico e social, e as variáveis determinantes são aquelas que se geram sobre 

a base de fatores próprios da paisagem local de cada zona (SERRANO, 2017, p. 349, 

tradução nossa). 
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Nesta tese, a perspectiva que se adota é a de um zoneamento que atenda aos objetivos 

quanto às questões paisagísticas e suas potencialidades para o turismo, e que proporcionalmente 

considere também as questões de planejamento da paisagem para Mineiros. Em vista disso, o 

zoneamento turístico das paisagens é admitido como um instrumento de planejamento da 

paisagem a ser desenvolvido neste município. 

O zoneamento constitui-se no instrumento que orienta grande parte do planejamento. 

No caso de um zoneamento das paisagens, este permitirá a identificação das características dos 

geossistemas e a dinâmica socioeconômica do território a ser planejado. A partir daí o 

zoneamento deverá indicar a melhor forma de ocupar, aproveitar e, sobretudo, conservar e 

preservar o ambiente que se pretende planejar. Deste modo, o zoneamento se torna a base para 

a implementação de propostas para compor um planejamento integrado de realidades 

específicas (SILVA, 2006). 

O zoneamento então deverá compor um planejamento, como sendo uma atividade que 

envolve a intenção de estabelecer condições favoráveis para alcançar os objetivos propostos. 

Deste modo, o desenvolvimento de estratégias estabelecidas num planejamento, deverá permitir 

que os interessados visualizem oportunidades e limitantes em comum interesses 

(RUSCHMANN, 1999). 

Em termos específicos, o zoneamento enquanto um instrumento para se atingir o 

planejamento, tem sido adotado, de acordo com Silva e Santos (2011), como a principal fase de 

regulamentação de um território, por meio de ações direcionadas para o controle do 

crescimento, do tipo de uso ou da proteção ambiental. 

Os mesmos autores apresentam uma definição bastante completa de zoneamento: 

Zoneamento é comumente entendido como o ato de dividir uma área em setores a 

partir de determinados critérios. Cada setor, ou zona, deve estar sujeito a normas 

específicas que podem enfocar uma linha de ação, como a conservação ambiental. 

Cada zona tem um grau de similaridade e relação entre os seus elementos 

componentes e uma diferença claramente identificada entre as zonas vizinhas. Muitas 

vezes as semelhanças e diferenças entre zonas são explicadas pela heterogeneidade 

que reconhecemos pela observação da paisagem, sempre por meio de uma análise 

múltipla e integradora. Assim, o zoneamento é mais que identificar, localizar, e 

classificar atributos de um território. Deve ser entendido como o resultado de análises 

dinâmicas e regionalização de atributos relevantes obtendo, consequentemente, a 

integração dessas análises. É, antes de tudo, um trabalho transdisciplinar, passível de 

análise quantitativa e de ser desenvolvido no enfoque analítico e sistêmico, com vistas 

a orientar a revisão e/ou formulação de políticas como de pesquisa, de 

desenvolvimento, de conservação e de manejo integrado de recursos naturais. [...] O 

zoneamento, independente de sua adjetivação, define as zonas segundo critérios de 

agrupamentos pré-estabelecidos, cujos resultados podem ser apresentados na forma 

de mapas, matrizes ou índices técnicos. Independentemente da forma que se 

apresenta, sua definição tem sempre limitações no desenho das zonas, resultantes da 

fragilidade da interpretação dos gradientes e da decisão sobre as linhas limítrofes que 

segmentam o território (SILVA e SANTOS, 2011, p. 37-38). 
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Existem atualmente diversos tipos de zoneamentos, dos mais comuns aos mais 

específicos. São exemplos o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), inclusive 

regulamentado no Brasil pelo Decreto nº 4.297/2002 (BRASIL, 2002), zoneamento ambiental 

ou geoambiental, zoneamento rual, zoneamento urbano, zoneamento em unidades de 

conservação, zoneamentos turísticos, dentre vários outros. 

Os objetivos do ZEE também podem diferir dos objetivos de zoneamentos embasados 

pelo conceito de paisagem. Em geral, o ZEE é uma ferramenta operacional de gestão estratégica 

(ambiental e territorial) que atende à diretrizes nacionais visando a criação de mecanismos 

permanentes para apoiar políticas públicas do governo federal – e, por vezes, em outras esferas 

– através de um acesso compartilhado e cooperativo às informações ecológicas e econômicas 

relevantes. Em suma, a finalidade do ZEE é dotar o governo de bases técnicas para a 

espacialização das políticas públicas visando a ordenação do território (BECKER e EGLER, 

1996; GARCIA NETTO, GARCIA e CAMARGO, 2012). 

Neste caso, um zoneamento baseado no conceito de paisagem “é uma forma eficaz de 

passar para um nível mais complexo de integração e exercer de forma plenamente adequada as 

exigências atuais dos conhecimentos científicos e técnicos, voltados para sociedades 

informacionais” (RODRÍGUEZ e SILVA, 2013, p. 313-314). 

A paisagem, no âmbito da aplicação de um zoneamento, pode ser definida como frações 

superficiais que se distinguem qualitativa e quantitativamente das demais adjacências, que são 

compostas de elementos naturais e antroponaturais, formando complexos de diferentes faixas 

taxonômicas (tipos) sob influência de processos antrópicos e naturais em permanente interação 

e desenvolvimento (RODRÍGUEZ, 2002; DOMÍNGUEZ e SANTANDER, 2011). 

A análise integrada, ou seja, a ponderação de diferentes elementos sob uma ótica 

geossistêmica, levando em consideração a inter-relação dos processos e das dinânicas de cada 

elemento (natural ou antrópico) fornece a base da avaliação conjunta para cada zona homogênea 

ou complexa e, a partir daí, direciona o zoneamento para o ordenamento territorial, preservação 

do meio ambiente, diretrizes para a recuperação de áreas, consolidação da estrutura urbana, 

dentre outras soluções.  

Em vista disso, o estudo da paisagem e os geossistemas, por serem referências ao caráter 

geossistêmico e de propriedades integradas, são pertinentes para embasar zoneamentos que 

tenham como enfoque as paisagens. Deste modo, a concepção de um zoneamento pautado no 

planejamento da paisagem requer uma visão holística das relações entre natureza e sociedade, 

com base na ideia de que os geossistemas são inter-relações, formando uma totalidade 

(RODRÍGUEZ e SILVA, 2013). 
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A possibilidade da compreensão integrada dos elementos que constituem as paisagens 

e do reconhecimento da diversidade paisagística desempenha um papel fundamental para o 

planejamento do território, pois subsidiam decisões pautadas no conhecimento da diversidade 

dos ambientes que ocorrem numa determinada área (CAVALCANTI, 2014). 

Concorda-se ainda com Marques Neto et al. (2017) ao entender os geossistemas como 

promissores, com potencial para o planejamento (sobretudo da paisagem). A exemplo disso, a 

Landscape Character Assessment (LCA) avalia o caráter da paisagem adotando uma 

abordagem holística com o propósito de tomada de decisão (Figura 9), baseando-se na 

caracterização das paisagens para obter uma avaliação de áreas homogêneas atribuídas de 

valores funcionais e de normas para seu uso ou proteção (LUCA e SANTIAGO, 2015). 

 

Figura 9 - Mapa de áreas e tipos de caráter de paisagem na região de Side 

 
Fonte: Atik et al. (2015) 

 

Outro exemplo da preocupação com a paisagem em planejamentos ambientais e 

territoriais ocorre na Bélgica, conforme mencionado por Antrop (2000). Este cenário decorre 

sobre variadas condições das paisagens e diferentes políticas e legislação que lá versam sobre 

os interesses na diversidade das paisagens. 

Na Rússia, as potencialidades das paisagens naturais ou antroponaturais foram 

mencionados pela primeira vez por Solntsev (1948), que entendia o potencial como a 

capacidade natural inerente das paisagens, determinada tanto pela herança geográfica dos 

tempos passados quanto pelas possibilidades dadas pelo padrão atual dos processos 
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geográficos. Sobre isso, distinguem-se potenciais naturais e culturais (SOLNTSEV, 1948; 

BASTIAN, GRUNEWALD, KHOROSHEV, 2015). 

Além disso, Solntsev (1948) recomendou a diferenciação entre grupos de potenciais de 

acordo com o ponto de vista humano: positivo (por exemplo, a provisão de habitats para plantas 

introduzidas para diminuir o nível do lençol freático), negativo (por exemplo, salinização 

induzida por irrigação) e neutros (SOLNTSEV, 1948; BASTIAN, GRUNEWALD, 

KHOROSHEV, 2015). 

O que se pode notar é que tanto o LCA (SWANWICK, 2002), como os exemplos Belga 

e Russo, citados por Antrop (2000) e Solntsev (1948), são modelos de aplicação que se 

apropriam da totalidade das paisagens e acabam por definir zonas homogêneas (landscape 

areas ou types), funcionais ou de proteção. 

A exemplo de zoneamentos embasados pelos conceitos de paisagens e geossistemas 

para o planejamento do turismo, Hernández, Chávez e Mijares (2012) argumentam que esta é 

uma proposta que parte das dimensões ambientais, sociais, culturais e econômicas, contribuindo 

para a harmonia entre todos os elementos da natureza – que compõem os geossistemas ou 

unidades de paisagens – baseados nas relações mútuas de atuação para o desenvolvimento a 

partir da integração e conservação dos valores presentes na área. 

Quando se trata de um zoneamento sob a luz dos princípios da paisagem, ou seja, um 

planejamento da paisagem (landscape planning), a paisagem é utilizada como principal unidade 

para configurar os processos de planejamento ambiental e territorial, permitindo estabelecer 

usos mais adequados dos recursos naturais, materiais e humanos através de propostas de 

zoneamentos (funcionais) associados a políticas de gestão, que possam suprir as necessidades 

econômicas sem causar impactos significativos aos recursos desejados (CHÁVEZ, 2013; 

RODRÍGUEZ, 2015a).  

Corroborando com Rodríguez (2008) e Marques Neto et al. (2017), os autores afirmam 

que o zoneamento quando estabelecido a partir da interpretação e mapeamento dos 

geossistemas – sob um enfoque estrutural – proporciona a compreensão do caráter funcional no 

discernimento das zonas, que serão definidas segundo a estrutura e função geossistêmica. Por 

sua vez, este enfoque para um zoneamento permite a diferenciação de áreas segundo suas 

potencialidades e restrições para os mais diversos aproveitamentos. 

Neste contexto, o zoneamento da paisagem se tornará um instrumento realmente efetivo 

para a racionalização e a interação entre sociedade e natureza – os geossistemas – (SOCHAVA, 

1978a; ANTIPOV, 2006; SEMENOV, 2010; SEMENOV, 2017). 
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Tudo isso implica na definição do papel estratégico do zoneamento das paisagens, a 

sistematização destas unidades com significados relevantes e as recomendações 

pertinentes ao seu adequadro aproveitamento e, finalmente, o estabelecimento de 

diretrizes para atribuição de funções e definição de ações (ALBISU et al., 1999, p. 2, 

tradução nossa). 

 

Para Cavalcanti e Corrêa (2013), um zoneamento embasado pelo estudo das paisagens 

é um instrumento fundamental para o planejamento. Esta modalidade de zoneamento será 

fundamentada pelo conhecimento tipologia de paisagens para a melhor compreensão dos 

possíveis impactos e influência sobre unidades de paisagens, a exemplo de pressões antrópicas, 

mudanças climáticas ou eventos perturbadores de grande ou pequena magnitude. 

O reconhecimento dos geossistemas (enquanto indivíduos geográficos) permitirá a 

realização das inferências sobre suas relações espaciais, sobretudo as escalares (hierárquicas), 

viabilizando simulações sobre seu futuro e seu passado. Todavia, o estudo das unidades de 

paisagens (geossistemas) para o zoneamento, possui um contexto de profunda discussão 

relativa aos critérios de sua definição e mesmo sua posição no contexto epistemológico da 

Ciência da Paisagem desenvolvida na Escola Russo-Soviética (CAVALCANTI e CORRÊA, 

2013). 

Os zoneamentos e os mapas de paisagens tem sido cruciais quando se trata de garantir 

um planejamento multifuncional da paisagem, em diferentes níveis territoriais, desenvolvendo 

regulamentações econômicas e organização do uso dos elementos da natureza para fins de um 

desenvolvimento sustentável (PUEBLA, CHÁVEZ e MARTÍN, 2013; IDRISOV, 2017). 

O zoneamento proposto pelos pressupostos da teoria geossistêmica e do estudo 

integrado das paisagens, têm na disposição das zonas (áreas homogêneas) fáceis identificações 

nos resultados da configuração fundamental para possíveis aplicações em diversas modalidades 

de planejamento (MARQUES NETO et al., 2017), aqui especificamente sobre a aplicação para 

o planejamento da paisagem e suas potencialidades para o turismo. 

Por fim, a expectativa para um zoneamento da paisagem é que através da complexa 

tarefa de interpretação, definição e delimitação das zonas, o resultado seja de fácil compreensão 

por parte dos envolvidos, a exemplo de gestores, técnicos e demais colaboradores. O 

zoneamento deverá, sempre que possível, prezar pela flexibilidade e continuidade, de maneira 

holística e sistêmica, sendo um instrumento ambiental, social, econômico, político e 

administrativo, e assim traduzir-se em um zoneamento das capacidades e potencialidades das 

paisagens (oferta ou objeto do planejamento) para diversas atividades socioeconômicas 

(demanda ou sujeito do planejamento) (CHÁVEZ, 2005; MARQUES NETO et al., 2017). 
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3.5.1 Zoneamento no turismo 

 

Sendo o zoneamento um instrumento de planejamento (integrado), este se manifesta 

como uma solução para a organização do uso racional dos recursos, por meio de seus 

aproveitamentos, garantindo a manutenção da diversidade, dos processos naturais e dos 

serviços ambientais. Esta necessidade de planejamento, por meio da organização territorial, é 

relevante quando se dá, pelas vias do uso desordenado das paisagens (expansão da agricultura, 

industrialização, desmatamentos, poluição etc.) (AMORIM, 2011). 

Neste contexto, a proposta de um zoneamento das paisagens que atenda o propósito de 

dar conta de um planejamento do turismo, se torna uma possibilidade emergente, sobretudo aos 

geógrafos planejadores, preocupados em dar uma ressignificação às paisagens e uma alternativa 

de aproveitamento frente à exploração desordenada. No caso de Mineiros, as singularidades de 

suas paisagens pode ser uma variação do caminho da expansão da agropecuária, ponderando 

sobre as potencialidades ao uso das paisagens pelo turismo. Portanto, esse rompimento requer 

um planejamento. 

Indo de encontro à questão da complexidade do meio natural e da necessidade de 

estabelecer zonas homogêneas para administração, proteção e planejamento, Barretto (1991) 

apresenta uma concepção do planejamento do turismo na qual é possível fazer um paralelo com 

a necessidade do zoneamento enquanto um instrumento para atender as necessidades em 

questão, neste caso, o turismo. 

No planejamento de turismo encontramos com frequência multicausalidade, ou seja, 

uma multiplicidade de relações, cada qual exercendo diferentes graus de influência na 

situação-problema. Será trabalho do pesquisador identificar os postos de tensão e as 

condições que poderão levar a auto-regulação do processo. É necessário se pesquisar 

a situação a partir de uma perspectiva histórica, a fim de ter a possibilidade de projetar 

dados e fazer cálculos de probabilidades baseados no princípio de que o que é 

constante no passado é provável no futuro. Feito este mapeamento das variáveis, 

deverão ser identificadas as prioridades de intervenção de acordo com dois critérios: 

o da relevância e o da viabilidade (BARRETTO, 1991, p. 36-37). 

 

Alguns dos propósitos de um planejamento turístico envolvem a garantia para que os 

atrativos receptores sejam utilizados pelas atividades turísticas e por outras atividades 

econômicas, colocando em risco, por meio do conflito de potencialidades, os locais aptos para 

as atividades turísticas. Do mesmo modo, o planejamento poderá minimizar a degradação dos 

atrativos e seus recursos onde o turismo se estrutura, proteger os atrativos de caráter único nas 

paisagens, mantendo ciente os órgãos e agentes envolvidos ou responsáveis pela implantação 

do turismo e de suas implicações nas paisagens (RUSCHMANN, 1999). 
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Ruschmann (1999, p. 84) entende o planejamento do turismo como: 

um processo que consiste em determinar os objetivos de trabalho, ordenar os recursos 

materiais e humanos disponíveis, determinar os métodos e as técnicas aplicáveis, 

estabelecer as formas de organização e expor com precisão todas as especificações 

necessárias para que a conduta da pessoa ou do grupo de pessoas que atuarão na 

execução dos trabalhos seja racionalmente direcionada para alcançar os resultados 

pretendidos. No turismo, o plano de desenvolvimento constitui o instrumento 

fundamental na determinação e seleção das prioridades para a evolução harmoniosa 

da atividade, determinando suas dimensões ideais, para que, a partir daí, possa-se 

estimular, regular ou restringir sua evolução (RUSCHMANN, 1999, p. 84). 

 

E Petrochi (1998, p. 72) considera que a finalidade do planejamento do turismo é: 

definir as decisões básicas que articulam as políticas turísticas de um estado, região 

ou organização, ou seja, estabelecer as diretrizes que orientarão as decisões para o 

desenvolvimento do turismo, o tipo de turismo que se quer promover, os mercados 

que serão atingidos, a posição que se deseja ter nesses mercados, as metas a alcançar 

e as estratégias dos programas de ações (PETROCHI, 1998, p. 72). 

 

Sabe-se que encontrar o equilíbrio entre os interesses econômicos que o turismo 

estimula e um desenvolvimento de suas atividades que coexistam junto da conservação do meio 

ambiente não é tarefa fácil (RUSCHMANN, 1992). 

A noção do planejamento do turismo ainda é recente no Brasil, conforme explicado por 

Ruschmann (1999), houveram muitos anos que os envolvidos com as atividades turísticas não 

tinham consciência e preocupação com os problemas ambientais e os conflitos de 

potencialidades em meio ao desenvolvimento do turismo. O planejamento do turismo é amplo 

e envolve atividades distintas. Uma das linhas em que o planejamento do turismo tem atuado 

através das pesquisas e da prática é a questão da implantação do turismo, da prospecção de 

novos atrativos e suas potencialidades e da gestão destas localidades para o bom 

desenvolvimento das atividades turísticas. 

Fernandes (2011) apresenta ainda dois cenários quanto ao planejamento do turismo, 

primeiro ressaltando as situações negativas da falta de um planejamento como sendo: 

• Degrada o patrimônio natural e/ou cultural; 

• Ocupa de forma irregular o solo; 

• Condena localidades a um desgaste espacial; 

• Rompe a harmonia das construções tradicionais; 

• Propicia o surgimento e a proliferação de bactérias e parasitas; 

• Provoca o desequilíbrio entre produção e consumo. 

Por outro lado, quando se estabelece um planejamento estruturado para o turismo, há 

ganhos com relação a: 

• Desenvolve regiões pobres; 
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• Gera empregos; 

• Constitui fonte de divisas; 

• Redistribui renda; 

• Define áreas a serem desenvolvidas para o lazer; 

• Atua como freio a um desenvolvimento sem planejamento; 

• Acentua os valores de uma sociedade; 

• Garante a conservação de áreas de interesse cultural; 

• Renova tradições arquitetônicas locais; 

• Fortalece o artesanato; 

• Revigora as atividades culturais tradicionais; 

• Revitaliza a vida social da população; 

• Reforça as relações da comunidade residente; 

• Contribui para o aumento da arrecadação de impostos. 

Nesta perspectiva, o zoneamento ganha destaque como instrumento para o planejamento 

do turismo e de suas atividades. Conforme explicado por Silva (2006), existe a necessidade de 

se pensar e discutir o planejamento para fins turísticos, sobretudo a partir da análise das 

condições que impõem a necessidade de instrumentos que viabilizem o desenvolvimento do 

turismo de forma efetiva. E, deste modo, o zoneamento se demonstra como uma alternativa 

eficiente para compreender a realidade a partir de uma síntese de elementos naturais e sociais, 

e suas inter-relações. Isso irá permitir análises, proposições e projeções sobre turismo e as áreas 

pleiteadas ao planejamento de suas atividades. 

O zoneamento turístico das paisagens privilegia a minimização de impactos e amplia as 

possibilidades para o melhor aproveitamento dos atrativos turísticos (potenciais ou 

consolidados), além da participação das comunidades receptoras e a conservação dos 

patrimônios natural e cultural, viabilizando a consolidação do potencial turístico das paisagens. 

Assim, o zoneamento constitui-se de um dos instrumentos fundamentais para atingir o 

planejamento das atividades turísticas e, por consequência, o planejamento (ambiental e 

territorial) (SILVA, 2006). 

A proposta de zoneamentos turísticos, por meio de mapas de avaliação das paisagens, 

baseando-se na síntese das abordagens usadas na geografia física integrada permite o 

planejamento da paisagem, envolvendo também as funcionalidades turísticas de cada paisagem, 

onde as informações sobre geossistemas são interpretadas por meio de funcionalidades 
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(aproveitamento) e restrições (proteção) para fins de organização do território (SUVOROV, 

SEMENOV e NOVITSKAYA, 2009). 

No geossistema estão os componentes naturais das localidades onde o Turismo se 

realiza, representados por elementos bióticos e abióticos: o clima, a flora, a fauna, a 

geomorfologia, a hidrografia, a geologia, os solos etc. A união desses elementos 

resulta no espaço natural, que tem seu potencial turístico determinado pela 

singularidade e pelo estado de conservação em que se encontra. Os componentes do 

geossistema, anteriormente denominados de recursos naturais, transformam-se em 

atrativos turísticos naturais, pois assumem uma função econômica e capacidade de 

provocar deslocamentos de pessoas até eles (SILVA, 2006, p. 62-63). 

 

No turismo, principalmente nos seus segmentos ligados à natureza, os geossistemas 

definem as tipologias turísticas e induzem as atividades que serão desenvolvidas nas 

localidades, além de condicionar a disponibilidade dos atrativos turísticos. A aplicação do 

geossistema por meio da síntese de um zoneamento pautado nas paisagens colabora diretamente 

na identificação de características naturais (características das paisagens) responsáveis pela 

potencialidade de uma área ou de um conjunto de atrativos. Esta abordagem também contribui 

para a avaliação das limitações e dos impactos pela implementação do turismo (SILVA, 2006). 

Por isso, grande parte das tipologias turísticas desenvolvidas em uma localidade 

resultam das características do geossistema, principalmente, aquelas ligadas ao 

convívio ou exploração de áreas naturais conservadas, haja vista que, em áreas 

impactadas e degradadas, isto não ocorre. Assim, a caracterização do geossistema é 

fundamental para a determinação da potencialidade turística de uma localidade, assim 

como necessária para a mensuração, acompanhamento e implementação de medidas 

para favorecer o controle dos impactos negativos ocasionados pela implementação do 

Turismo (SILVA, 2006, p. 64). 

 

Nesta perspectiva, é possível mencionar Barretto (1991), quando a autora afirma que os 

recursos naturais serão afetados pela intensidade do uso de uma área ou de um atrativo e que o 

planejamento adequado é quem ajudará a manter a qualidade dos recursos e manter as 

atividades turísticas em plena harmonia com a natureza. Por isso, existe a necessidade de se 

planejar e de se estabelecer objetivos, tarefas e diretrizes para o desenvolvimento do turismo. 

A necessidade do planejamento se faz, principalmente, em locais onde o turismo ainda não se 

consolidou satisfatoriamente, mesmo que existam recursos consideráveis para isso 

(BARRETTO, 1991; RUSCHMANN, 1999). 

Nestes casos, um zoneamento da área de interesse poderá viabilizar a implantação de 

outros tipos de turismo e de incentivos, estabelecer vantagens entre o tipo de turismo local, a 

concorrência entre outros setores econômicos (conflitos de potencialidades) e as limitações para 

determinas atividades, sejam elas turísticas ou de outros segmentos (BARRETTO, 1991; 

RUSCHMANN, 1999). 

Ao elaborarem um zoneamento dos geossistemas para Jardim (MS) visando o 

planejamento do turismo neste município, Silva e Eichenberg (2014) constataram que o antigo 
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zoneamento proposto para o município em seu plano diretor levava em consideração apenas os 

recursos naturais numa parcela reduzida daquele território, semelhante ao que normalmente 

ocorre quando os municípios se apropriam de zoneamentos ecológico-econômicos (ZEE) para 

pensar sobre o desenvolvimento do turismo. 

Em contrapartida, a proposta do zoneamento dos geossistemas para fins turísticos, 

elaborada por Silva e Eichenberg (2014) foi capaz de espacializar os atrativos que compõem os 

recursos potenciais e os que já operam como consolidados para as atividades turísticas para, 

finalmente, compreender o nível dos recursos disponíveis em Jardim (MS) e isso estimular o 

desenvolvimento do turismo. 

Outro exemplo ocorre em Cuba, onde os geógrafos têm grande tradição e propriedades 

para desenvolver planejamentos turísticos que, aliada à grande difusão dos estudos de 

paisagens, adotam procedimentos por meio do ordenamento geoecológico, geossistemas e 

paisagens como base para as investigações neste país. 

Chávez e Osorio (2006) mencionam que essa abordagem fortacelida pelo grupo de 

Geoecologia, Paisagens e Turismo da Faculdade de Geografia da Universidade de Havana, tem 

sido aplicada nos últimos 20 anos em diversos estudos (nacionais e internacionais), cuja 

essência cabe ao aspecto funcional dos geossistemas, em interação com a sociedade e 

direcionado para as paisagens como sistemas naturais e culturais. 

Esta noção de avaliar o potencial das paisagens para o turismo foi também mencionada 

por Gunn (1979) que, embora não se aproriasse dos geossistemas, operacionalmente 

preocupou-se em elaborar um zoneamento turístico de acordo com paisagens com maior ou 

menor potencial para o do turismo na região centro-sul do Texas, contendo 20 municípios. 

Sakitani (2006) delineou diversas paisagens para apontar usos que contemplassem 

atividades turísticas, por meio de mapas, denominado de unidades do potencial turístico. A 

autora, a partir de sua proposta de divisão de setores do território turístico – muito próxima de 

um zoneamento – compreende que sua proposta permitiu congregar, de maneira holística, 

elementos naturais e sociais, indispensáveis para a formação dos espaços turísticos. A 

cartografia de unidades do potencial turístico, foi elaborada na forma de um mapa síntese a 

partir de relevo, uso da terra e atrativos turísticos, proponto dois níveis taxonômicos de interesse 

ao turismo, sendo o primeiro nível dividido em quatro tipos de unidades de paisagens com 

distintos graus de aptidão ao turismo. 

Já Munhoz (2013) lança mão de uma proposta concebida como um zoneamento 

turístico, a partir da refuncionalização das paisagens pelo turismo. A autora utilizou uma 

coleção de mapas temáticos (com especial interesse à geomorfologia) e o seu agrupamento para 
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elaboração de um mapa síntese (mapa do zoneamento) identificando sete unidades taxonômicas 

de paisagens. 

Munhoz (2013) atribuiu características específicas para cada tipo de paisagem 

identificada, conforme suas potencialidades, visando a contribuição para o planejamento do 

turismo. A partir disso, a proposta de zoneamento se estabeleceu em sete áreas (zonas) que 

coincidem exatamente com os mesmos limites das sete unidades de paisagens, mas desta vez 

incluindo sugestões para os potenciais turísticos e suas fruições, que exibem as principais 

alternativas direcionadas estas práticas nos limites municipais. 

Tanto as propostas de Sakitani (2006) e Munhoz (2013) estão elaborados a partir de 

zoneamentos, tomando a paisagem – seus potenciais e limitantes – como conceito norteador 

para estabelecer o planejamento do turismo, embora Sakitani (2006) não denomine sua proposta 

como um zoneamento. As duas autoras tomam a paisagem como ponto de partida para avaliar 

e planejar as possibilidades entre atividades turísticas, todavia não abordam uma discussão 

sistêmica, tampouco mencionam as contribuições do geossistema para tais propostas. 

Quando se adota a análise das paisagens para fins de planejamento do turismo e 

avaliação da complexidade dos sistemas naturais e antroponaturais, é possível avaliar também 

o potencial recreativo das paisagens. A vantagem desta proposta é a otimização das possíveis 

atividades decorrentes do turismo para melhorar a organização territorial, por meio da 

determinação de zonas (e unidades de paisagens) estruturadas de acordo com potencialidades e 

restrições ao turismo (MARTINELLI, 2001; WOODWARD e GELDYEVA, 2006; MUNHOZ, 

2013). 

A identificação estrutural-funcional da paisagem destinada ao planejamento do 

território, sob a avaliação baseada no caráter e na funcionalidade das paisagens emergiu como 

uma maneira apropriada de planejamento por fornecer uma abordagem que identifique 

potencialidades e limitantes de um conjunto de elementos em unidades de paisagens ou zonas 

homogêneas e, assim, colaborando com a racionalidade para a organização do território, bem 

como, dos atrativos receptores. 

Ao se definir o ponto de partida para a conservação e preservação das paisagens pelos 

valores funcionais dos elementos contidos nos geossistemas, deixa-se a cargo de interessados 

na gestão (estudos, preservação, conservação, políticas públicas etc.) a escolha dos elementos 

que melhor se adequem para o planejamento pretendido, visto que cada paisagem é passível de 

elementos em hierarquias de valores e funções que variam de acordo com a característica de 

cada geossistema. 
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A respeito disso, Macedo (2002) afirma que todo ambiente contém diferentes paisagens, 

mas nem todas as paisagens representarão um ambiente por completo. Em vista disso, 

manifesta-se a necessidade de divisão do meio em zonas homogêneas de acordo com a 

similaridade das paisagens, buscando os critérios que melhor se ajustem ao planejamento 

almejado. 

Há uma outra questão sobre prática do zoneamento, menos mencionada, que é a 

contribuição para a geração dados cartográficos, tão carentes ao território brasileiro, sobretudo 

quando se coloca em evidência o planejamento do turismo. 

Conforme preconizado por Oliveira (2005), a cartografia é um instrumento com grande 

potencial para contribuir com o planejamento do turismo – e, consequentemente com o 

zoneamento turístico das paisagens – pois agregam-se, por exemplo, informações ao turismo 

utilizando os chamados mapas para o turismo, conforme apresentado por Oliveira e Pilar (2015) 

na figura 10. 

 

Figura 10 - Possibilidades de aplicação da cartografia de paisagens na análise do turismo 

 
Fonte: Adaptado de Oliveira e Pilar (2015) 

 

Portanto, além do aparato técnico das diretrizes, há ainda que se ressaltar a importância 

da produção de dados cartográficos colocados à disposição em escalas de detalhe e semi-

detalhe, que além do turismo, podem ser aplicados em diversas outras finalidades. 

Por meio de pesquisas científicas aliadas ao planejamento adequado do turismo é 

possível melhorar a infraestrutura para o turismo, promover a geração de renda, conscientizar 

e delegar sobre a preservação e conservação do patrimônio ambiental e cultural. Com isso, o 

conjunto de atrativos turísticos, por meio das diretrizes difundidas por zonas homogêneas, em 

potencial e limitações, se transformariam em locais oportunos para o desenvolvimento do 

turismo (SANTOS, 2014). 
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4 Procedimentos 

 

Os procedimentos técnicos apresentados são motivados a partir das discussões expostas 

nos capítulos anteriores e, sobretudo, são expressos por um embasamento teórico que advém 

de uma abordagem geossistêmica e, por isso, de um caráter integrado (Figura 11). Os 

procedimentos apresentados possibilitaram uma análise integrada do município de Mineiros 

(GO), demonstrada a partir de uma cartografia de síntese e do zoneamento das paisagens para 

fins de planejamento, neste caso, direcionado ao turismo. 

 

Figura 11 - Fluxograma de procedimentos realizados na tese 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

O quadro 3 apresenta a síntese entre os objetivos, procedimentos e resultados 

pretendidos pela tese. 
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Quadro 3 - Síntese entre objetivos, procedimentos e resultados da tese 
Objetivo Materiais / Fontes Procedimento(s) Resultado 

Investigar as bases 

teóricas da Escola 

Russo-Soviética de 

Geografia, no que se 

refere ao estudo da 

paisagem sob a 

perspectiva da teoria dos 

geossistemas 

Livros e artigos 

científicos publicados, 

nacionais e 

internacionais 

Revisão bibliográfica, 

fichamento, relação entre 

materiais consultados e 

articulação entre 

diferentes pontos de vista 

Referencial teórico 

evidenciando as 

características no estudo 

da paisagem e a teoria 

dos gessistemas 

desenvolvida na Escola 

Russo-Soviética de 

Geografia 

Identificar os 

geossistemas do 

município de Mineiros, 

tendo em vista as 

potencialidades das 

paisagens frente ao 

desenvolvimento do 

turismo 

Documentos históricos, 

livros e artigos 

científicos, imagens de 

satélite e radar, dados 

espaciais de fontes 

secundárias 

Análise das obras e uso e 

aplicação de técnicas 

provenientes da 

geoinformação e 

atividades de campo 

Fluxograma, quadro-

síntese e mapa dos 

elementos e tipo de 

paisagens 

Definir os tipos, as 

hierarquias e a inter-

relação dos 

geossistemas, a partir dos 

princípios da tipologia e 

características das 

paisagens 

Mapas analíticos (uso e 

cobertura da terra, solos, 

aspectos topográficos 

etc.) 

Avaliação dos tipos e 

características das 

paisagens 

Texto síntese 

Compreender a 

distribuição dos atrativos 

turísticos no município 

de Mineiros, destinando-

se a compor uma 

cartografia do turismo 

local 

Atividades de campo, 

consulta em livros, 

artigos, blogs e páginas 

de notícias, consulta à 

SIG-Web (Google Maps 

e Earth) 

Técnicas provenientes da 

geoinformação 

Inventário turístico 

(fluxograma, quadro-

síntese, tabela, mapa do 

inventário turístico) 

Estabelecer parâmetros 

para o zoneamento das 

paisagens para fins 

turísticos, a partir da 

avaliação integrada dos 

geossistemas e do 

inventário turístico 

Quadro-síntese das 

paisagens e inventário 

turístico, mapas de tipos 

de paisagens e inventário 

turístico 

Criação dos índices 

derivados das 

características das 

paisagens e seleção de 

variáveis para compor o 

zoneamento 

Mapa do zoneamento 

turístico das paisagens 

Interpretar as zonas de 

conflitos de 

potencialidades entre o 

turismo e os sistemas 

agroeconômicos, a partir 

dos tipos de paisagens e 

inventário turístico 

Mapa do zoneamento 

turístico das paisagens e 

atividades de campo 

Avaliação das 

características de cada 

zona e determinação de 

suas potencialidades e 

limites, especialmente 

para o desenvolimento 

do turismo 

Texto explicativo 

Avaliar os aspectos 

potenciais e limitantes 

para o desenvolvimento 

do turismo a partir do 

zoneamento turístico das 

paisagens de Mineiros  

Avaliação das 

características de cada 

zona, mapa do 

zoneamento turístico das 

paisagens 

Descrição e síntese das 

zonas propostas para 

Mineiros 

Ordenamento ambiental 

e territorial, focado no 

desenvolvimento do 

turismo 

Fonte: Adaptado de Oliveira (2019) 

Organização e edição: Autor (2020) 

 

Em se tratando de uma nova proposta discutida no âmbito da tese em questão, essa fase 

ganha destaque no sentido de contribuir para sua reprodução em paisagens do Cerrado e de 

outros biomas (com as devidas adequações) que tratem desta abordagem. Deste modo, abaixo 
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seguem os procedimentos técnicos percorridos ao longo da pesquisa para que os resultados 

fossem obtidos. 

 

4.1 Trabalhos introdutórios e delineamento conceitual 

 

Nesta fase introdutória, concentraram-se os esforços em primeiramente definir a objeto 

de pesquisa, de maneira que se enquadrasse como uma área experimental para o 

desenvolvimento de uma nova proposta de zoneamento.  

Para isso, iniciou-se uma revisão de literatura abarcando os temas abordados ao longo 

da pesquisa. A aquisição, leitura e revisão de trabalhos técnicos ou científicos antecede a 

definição do recorte espacial e prolonga-se por toda a trajetória percorrida nesta tese. A revisão 

de literatura concentrou-se, principalmente, sobre paisagens, cartografia de paisagens e 

geossistema, turismo e zoneamento. Consultou-se livros, artigos científicos (periódicos e 

anais), boletins técnicos, cartas topográficas, mapas, dados espaciais e seus metadados, entre 

outros. 

Inicialmente foi definida que a proposta se desenvolveria no âmbito de uma divisão 

político-administrativa, então adotou-se um município como recorte espacial de análise. O 

município de Mineiros, no estado de Goiás foi escolhido devido às suas características 

singulares na região onde se situa47. Assim, foram levantados os limites oficiais do município 

junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Em continuidade, foi delineado o arcabouço conceitual que conduziu a pesquisa, 

caracterizado pela abordagem geossistêmica, a geoinformação e a cartografia de paisagens, o 

potencial turístico e o zoneamento. Ao definir os pilares conceituais da pesquisa e a área de 

estudo se fez necessário buscar por revisões bibliográficas dos temas de interesse ou 

relacionados à pesquisa e revisar o histórico de trabalhos anteriores desenvolvidos na mesma 

área de pesquisa48.  

O empirismo lógico é o método que rege essa pesquisa, buscando em Popper (1974) a 

afirmativa de, para esse método, as observações científicas devem se antecipar e orientar-se por 

conhecimentos prévios, experiências e expectativas do investigador. Ao corroborar com Karl 

Popper, Sposito (2004) afirma que o empirismo lógico é um método na qual se constrói uma 

teoria capaz de formular hipóteses, onde os resultados a serem obtidos podem ser deduzidos. 

 
47 Estas características já foram mencionadas no item “1.1 Justificativa” presente nesta tese. 
48 Na revisão bibliográfica, incluiu-se também a aquisição de dados produzidos e disponibilizados em trabalhos 

anteriores que abrangem a área de pesquisa, conforme elucidado no tópico “4.2.1 Organização do banco de dados”. 
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Assim sendo, o empirismo lógico está preocupado com a efetividade do progresso a 

partir do acúmulo e combinação de dados e, no caso do estudo das paisagens, na combinação 

dos elementos que as formam. 

Para a Geografia a abordagem do empírico é fundamental tanto para a produção da 

informação geográfica quanto para a da análise a partir da observação, acreditamos 

ser necessário insistir um pouco mais no método hipotético-dedutivo [empirismo 

lógico] (SPOSITO, 2004, p. 32, grifo nosso). 

 

Logo, considera-se que a estrutura conceitual e técnica da tese está disposta da seguinte 

maneira:  

A estrutura conceitual e técnica da tese é a de um zoneamento das paisagens para fins 

turísticos, tendo como método o empirismo lógico (POPPER, 1974), apropriando-se da teoria 

dos geossistemas (SOCHAVA, 1978a) e dos conceitos de paisagem e geossistemas na 

Geografia (RODRÍGUEZ, SILVA e CAVALCANTI, 2010; SOCHAVA, 1978a, 

respectivamente). A técnica a ser utilizada será da cartografia de paisagens (CAVALCANTI, 

2014; 2018), tendo como ferramenta de aplicação a geoinformação, principalmente os Sistemas 

de Informações Geográficas (SIG) (GOODCHILD, 2011; CÂMARA, MONTEIRO e 

MEDEIROS, 2001; 2003, respectivamente). 

 

4.2 Geoinformação 

 

A contribuição para uma perspectiva integrada utilizando geoinformação ocorre por 

meio da utilização de dados multifontes, ou seja, de fontes diversas com objetivos paralelos de 

análise espacial. A variedade de dados disponibilizados e também produzidos na pesquisa são 

importantes pois tendem a enriquecer em detalhes as informações espaciais em mapeamentos e 

suas avaliações para interpretação do espaço e das paisagens e compreensão da dinâmica dos 

geossistemas na superfície terrestre (BRAZ, 2017). 

“As técnicas de fusão de dados provenientes de fontes diferentes (multifontes) vêm 

sendo amplamente utilizadas com intuito de gerar um produto final de boa qualidade visual, 

para as análises quantitativas e qualitativas e para os procedimentos de interpretação visual” 

(MOREIRA, MEDEIROS e COSTA, 2007, p. 29). 

Em vista disso, nesta etapa apropriou-se de técnicas provenientes da geoinformação e 

seus componentes, dentre eles o sensoriamento remoto, o geoprocessamento e os Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG). A principal finalidade desta etapa é de garantir a formação, 

organização e processamento de um banco de dados compatível à estruturação das variáveis e 
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parâmetros usados para a aplicação da cartografia de paisagens e o planejamento do turismo 

em Mineiros. 

 

4.2.1 Compilação de informações cartográficas e organização do banco de dados 

 

Nesta etapa empenhou-se em obter e organizar os dados espaciais e tabulares 

disponibilizados gratuitamente em fontes diversas, como imagens de satélite, imagens de radar 

e bases de mapeamentos já existentes, em formatos raster ou vetorial. 

Buscou-se, em geral, dados disponibilizados por órgãos públicos como Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 

(CPRM), Ministério do Meio Ambiente (MMA), Sistema Estadual de Geoinformação de Goiás 

(SIEG), United States Geological Survey (USGS), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE), apenas pare citar alguns exemplos. 

Semelhante à revisão bibliográfica em busca de referências teóricas, a organização do 

banco de dados está relacionada com a pesquisa por bases de dados secundários que foram 

utilizados, direta ou indiretamente49 nesta tese. Os dados secundários são de grande importância 

para análises e também como apoio na geração de novas informações (primárias). O 

gerenciamento do banco de dados geográficos (Figura 12) foi realizado no SIG ArcGIS 

10.6.1®, no módulo ArcCatalog vinculado aos processamentos realizados pelo módulo 

ArcMap. 

  

 
49 Dados secundários como os de geologia, são usados diretamente na pesquisa, inclusive, embasando a produção 

de outros dados primários (no caso da morfoestrutura). Dados como as bases de uso e cobertura da terra 

(TerraClass, Radambrasil etc.) ou dados como o NeoTropTree de flora e biogeografia são exemplos de uso 

indiretamente, sendo utilizados como referências para o refinamento e correção do mapa de uso e cobertura da 

terra produzido nessa tese. 
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Figura 12 - Organização do banco de dados geográficos 

 
Fonte: Adaptado de Braz (2017) 

 

Abaixo são especificados os dados secundários adquiridos e que compõem o banco de 

dados da pesquisa (Quadro 4) 

 

Quadro 4 - Relação dos dados secundários adquiridos* 

Arquivo Fonte Formato Metadado 

Limites Político-

Administrativos 
IBGE .shp 1:250.000 

Rodovias DNIT .shp Diversas escalas 

Geologia 
Moreira et al. (2008) / 

SIEG** 
.shp 1:500.000 

Geomorfologia 
IBGE (2018)*** / 

Radambrasil (1983) 
.shp 1:250.000 

Pedologia Nunes (2015) .shp 1:50.000 

Cavernas 
Cadastro Nacional de 

Cavernas / SIEG / CPRM 
.shp 

A partir de 

levantamentos de 

campo dos órgãos 

Pontos 

Geoturísticos 
CPRM 

.shp / 

.jpg 

A partir de 

levantamentos de 

campo do órgão 

Geodiversidade 
Lacerda Filho e Rezende 

(1999) / CPRM** 
.shp 1:1.000.000 

Imagem SRTM-X USGS / Earth Explorer .tiff 
30m (resolução 

espacial) 
*Os dados de uso e cobertura terra estão especificados separadamente no quadro 9, no tópico “4.3.2 Mapeamento 

do uso e cobertura da terra”. 
**Estes órgãos apenas disponibilizam os dados e, por isso, não os produziram. 
***O IBGE (2018) adaptou (compilou e reinterpretou) a base cartográfica de referência do Radambrasil (1983). 

Fonte: Autor (2018) 
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Quadro 4 - Relação dos dados secundários adquiridos – continuação* 

Arquivo Fonte Formato Metadado 

Imagem Landsat 8 USGS / Earth Explorer .tiff 

Sensor OLI / 30m e 

15m (resolução 

espacial) – 13/07/2017 

Imagem CBERS INPE .tiff 

Sensor PAN / 10m e 5m 

(resolução espacial) – 

07/01/2017; 

29/03/2017; 

15/06/2017; 

11/07/2017 

Fitogeografia 

(NeoTropTree) 
Oliveira-Filho (2015; 2017) 

.kmz / 

.xls 

Localização e flora dos 

sites 

Rede de 

Drenagem 
Macro ZAEE / SIEG** .shp 1:100.000 

Limite Parque 

Nacional das 

Emas 

ICMBio .shp 

A partir de 

levantamento 

topográfico 
*Os dados de uso e cobertura terra estão especificados separadamente no quadro 9, no tópico “4.3.2 Mapeamento 

do uso e cobertura da terra”. 
**Estes órgãos apenas disponibilizam os dados e, por isso, não os produziram. 
***O IBGE (2018) adaptou (compilou e reinterpretou) a base cartográfica de referência do Radambrasil (1983). 

Fonte: Autor (2018) 

 

4.3 Cartografia de paisagens 

 

O mapeamento de paisagens apresentado neste tópico preocupou-se em operacionalizar 

as bases teóricas e técnicas da cartografia de paisagens, no sentido de considerar os 

geossistemas como unidades que se inter-relacionam em complexos agrupamentos 

(combinações naturais e antroponaturais), fundamentais para o estudo das paisagens, em 

diferentes níveis, hierarquias ou escalas. 

Para o mapeamento, corroboramos com Rodríguez (2008) que ressaltou quatro questões 

fundamentais sobre informações das paisagens a serem consideradas em SIG: 1) Estrutura 

vertical e horizontal50 dos elementos, através da representação das paisagens; 2) Inter-relação 

dos elementos que compõem as paisagens e a sua manifestação funcional; 3) Influências 

antroponaturais sobre as paisagens; 4) Dinâmica natural (ambiental) e funcional das paisagens. 

Além dos mapas compilados que correspondem a alguns dos elementos das paisagens, 

esta etapa atentou-se para a elaboração dos dados primários necessários para a cartografia de 

paisagens. A ideia de um mapa de paisagens é um único mapa de síntese que represente os 

complexos geográficos partindo de uma classificação destes geossistemas (em escala pré-

 
50 A estrutura horizontal, neste caso, foi investigada a partir de imagens de satélites. Por outro lado, a estrutura 

vertical foi revelada pelo conjunto da base de dados (elementos das paisagens).  
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definida), que poderá contribuir com propósitos gerais ou específicos, para o planejamento das 

paisagens e, posteriormente do turismo (VINOGRADOV et al., 1962). 

 

4.3.1 Mapeamento da morfoestrutura 

 

O aspecto azonal, exercido pelas características geológicas, formas do relevo e classes 

pedológicas constitui um dos principais meios para determinar o caráter das unidades de 

paisagens e, especialmente, para tratar suas qualidades potenciais. Para o estudo dos 

geossistemas, o relevo é um dos atributos reconhecidos para ser adotado como premissa 

fundamental para a interpretação e classificação das paisagens (SOCHAVA, 1978; 

KRAUKLIS, 1979; ZONNEVELD, 1989; MARQUES NETO et al., 2014; MARQUES NETO, 

2016). 

Estes atributos desempenham um papel importante para estabelecer os limites entre 

geossistemas na medida em que desviam as paisagens de uma norma zonal, condicionada pelo 

macroclima. Por fim, é reconhecido que, muitas vezes, os geossistemas regionais coincidem 

com os limites de compartimentos e unidades morfoestruturais (SOCHAVA, 1978; 

KRAUKLIS, 1979; ZONNEVELD, 1989; MARQUES NETO et al., 2014; MARQUES NETO, 

2016). 

A morfoestrutura da paisagem seria a combinação do elemento “estável”, ou seja, a 

estrutura geológica pré-existentes juntamente com os elementos dinâmicos que modelam a 

superfície. Este termo foi utilizado inicialmente em análises de caráter regional para relacionar 

o controle litoestrutural subjacente ao arranjo das feições morfológicas existentes. A 

morfoestrutura também corresponde a feições topográficas maiores, coincidentes com a 

expressão estrutural e litológica que podem ainda ser formadas por movimentações tectônicas 

produzidas pela interação de processos endógenos e exógenos, cujo elemento guia para o 

estabelecimento desta correlação é a forma de relevo predominante (GERASIMOV e 

MESCERJAKOV, 1968; CORRÊA e FONSÊCA, 2016). 

A manifestação da azonalidade encontra apoio no conceito de morfoestrutura. Neste 

trabalho a definição de compartimentos morfoestruturais foi embasada e adaptada a partir da 

proposta de Mescerjakov (1968), Basenina, Aristorchova e Lukasov (1975), Corrêa et al. (2010, 

p. 36) e, consequentemente, apoiado nas ideias de Gerasimov (1946) e Gerasimov e 

Mescerjakov (1967) que “partir da década de 1940, passaram a designar como morfoestrutura 
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os compartimentos de relevo definidos com base na interação entre distintos litotipos e modos 

tectônicos vigentes”51. 

Casseti (2005) corroborando com Ross (1992) e Ross e Moroz (1996, p. 43-44) afirma 

que a morfoestrutura é determinada por “características estruturais, litológicas e geotectônicas 

que evidentemente estão associadas às suas gêneses”. Os autores concordam que os domínios 

morfoestruturais (ou também chamados de unidades morfoestruturais) correspondem a três 

grandes conjuntos estruturais do globo. O IBGE (1994), adotava o conceito de domínios 

morfoestruturais e explica que estes apresentam características geológicas prevalecentes, que 

determinam sua estrutura, o direcionamento geral do relevo e o controle da rede de drenagem. 

Entretanto, assim como também é apresentado em IBGE (2009) e Ross (2009; 2012), 

os autores assumem uma taxonomia do relevo, sendo que a morfoestrutura compreende os 

maiores táxons do relevo ou, especificamente, ao 1º táxon do relevo52 e se constituem de 

unidades de grandes dimensões. Os autores, ainda reconhecem que essa proposta de taxonomia 

vai de encontro à noção de morfoestruturas de Gerasimov e Mescerjakov (1968) que 

consideram que as morfoestruturas podem apresentar diferentes tamanhos e dimensões ou 

categorias taxonômicas. 

Por isso, a proposta aqui seguida se difere da apresentada por Ross e Moroz (1996), 

IBGE (1995; 2009) e Ross (1992; 2009; 2012), e está embasada em Corrêa et al. (2010, p. 35) 

 
51 Neste sentido, Monteiro (2001) explica que a morfoestrutura é a base de caracterização de um “quadro natural”, 

face aos tipos de ocupação humana e o esforço para estabelecer unidades mais sintéticas, o que seria mais adiante, 

parte da abordagem lançada pelos geossistemas. 
52 Ross e Moroz (1996) consideram três unidades morfoestruturais no Brasil, sendo o cinturão orogênico do 

Atlântico, a bacia sedimentar do Paraná e as bacias sedimentares cenozóicas. Ross (2009) classifica duas 

morfoestruturas para a bacia do Ribeira do Iguape, sendo a faixa de dobramentos do Atlântico e a depressão 

tectônica do baixo Ribeira. Ross (2012) cita como exemplo de unidade morfoestrutural a bacia sedimentar 

amazônica e da plataforma sul-Amazônica. Casseti (2005) sintetiza três grandes unidades morfoestruturais, sendo 

escudos antigos, bacias sedimentares e dobramentos modernos. O IBGE (2009) cita alguns exemplos de domínio 

morfoestrutural como as bacias sedimentares, cinturões móveis remobilizados ou não, plataformas e crátons de 

idades geológicas distintas. Diferindo-se da morfoestrutura enquanto nomenclatura adotada, mas convergindo nos 

campos da teoria e da inter-relação de elementos do relevo e sobre este, Cunha e Mendes (2005) apresentam uma 

proposta de compartimentação topomorfológica, e dividem a bacia do Rio Claro (na cidade homônima no Estado 

de São Paulo) em três unidade topomorfológicas, a saber I. Interflúvios Convexizados de Cimeira; II. Interflúvios 

Tabuliformes e Convexizados; III. Vertentes e Patamares Dissecados. Chegando a estas unidades por meio da 

declividade, dissecação horizontal, dissecação vertical e energia do relevo. Em contrapartida sob a ótica também 

adotada neste trabalho, é possível citar a noção de morfoestruturas citada por Monteiro (2001), que entende, por 

exemplo, que a “borda do escudo pré-cambriano”, “as formas horizontais do capeamento terciário” ou os “lençóis 

dunários” são exemplos de unidades morfoestruturais no Baixo São Francisco. Enquanto que Corrêa et al. (2010, 

p. 35) identificam três níveis hierárquicos de compartimentos morfoestruturais no Planalto da Borborema, “a saber, 

o macrodomo correspondente à Província Borborema incluindo suas bacias fanerozóicas, o planalto stricto sensu 

e seus compartimentos. É possível citar ainda a compartimentação do relevo na Serra do Caparaó (MG/ES) 

realizada por Marques Neto, Oliveira e Dias (2016), que, apesar de não estar relacionada a noção de 

morfoestrutura, os autores realizam uma compartimentação distinta do relevo (não habitual em trabalhos no Brasil) 

a partir do estudo dos geossistemas em ambientes montanhosos, compartimentos o relevo desta Serra em unidades 

topomorfológicas. Os autores consideraram toda a Serra do Caparaó como uma unidade morfoestrutural e a 

compartimentaram em níveis topomorfológicos. 
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que sugere que “a abordagem morfoestrutural do relevo pode ser definida em diversas escalas, 

levando em consideração aspectos variados da morfogênese”. 

Especificamente em Mineiros, há uma outra compartimentação proposta por Nunes 

(2015), a chamada compartimentação morfopedológica53, elaborada seguindo as premissas de 

Castro e Salomão (2000). Tal proposta também se difere do mapeamento da morfoestrutura, 

pois eleva a importância do sistema pedológicos e sua relação com as unidades 

geomorfológicas. Além de estar direcionado para planos de controle de ocupação do solo e 

equilíbrio ambiental. 

Diferentemente de uma abordagem taxonômica, Corrêa et al. (2010, p. 36) assumem 

uma abordagem regionalista, sob a influência dos mecanismos endógenos atuantes no conjunto 

regional, onde “o estudo dos compartimentos morfoestruturais podem ser conduzidos através 

de diversas escalas temporais e espaciais, abordando aspectos variados da morfogênese”. E 

segue: 

É fato que a influência da estrutura sobre o relevo pode ser percebida e tratada em 

diversas ordens de grandeza e detalhamento, podendo-se subdividir esta relação 

“forma X estrutura” até alcançar níveis que evidenciem topografias derivadas de 

estruturas mais locais (CORRÊA et al., 2010, p. 37, grifo do autor). 

 

De acordo com Corrêa et al. (2010) este procedimento, que na ocasião identificou três 

níveis hierárquicos de compartimentos morfoestruturais, vai de encontro a alguns modelos 

clássicos de taxonomia das formas de relevo, pois dispensa apenas um nível categórico para as 

unidades morfoestruturais proposta pelos autores. 

Por conseguinte, para o mapeamento morfoestrutural de Mineiros, adotou-se duas 

hierarquias, a dos compartimentos e das unidades. A superior, dos compartimentos 

morfoestruturais, funcionam como divisões superiores homogêneas. Enquanto as unidades 

morfoestruturais representam as subdivisões em elementos singulares dos compartimentos, 

com qualidades heterogêneas e não divididas. 

O mapeamento da morfoestrutura foi elaborado considerando as características 

geológicas, a morfogênese do relevo e os solos, além da disposição das falhas geológicas e da 

 
53 “Considera-se compartimentos morfopedológicos como produtos da inter-relação entre o substrato geológico, 

relevo e solos que constituem unidades têmporo-espaciais homogêneas e intrínsecas do meio físico, reconhecíveis 

em médias e grandes escalas. Ressalta-se que revelam uma associação com sistemas pedológicos dominantes, 

caracterizados pelo continuum dos seus horizontes, dispostos vertical e lateralmente do topo à base dos 

interflúvios. Destaca-se que seu estudo requer níveis sucessivos de tratamento, numa abordagem integrada, para a 

obtenção de indicadores comportamentais mais seguros, como subsídios para a elaboração de planos de controle 

preventivo de uso e ocupação do espaço e dos solos, numa perspectiva de (re)equilíbrio ambiental” (CASTRO e 

SALOMÃO, 2000, p. 27). É importante pontuar que a proposta de compartimentação morfopedológica de Castro 

e Salomão (2000) está baseada na noção de ordens de grandeza geomorfológica de autores como Ross e Moroz 

(1996) e Ross (2012). Além de estarem embasados em autores consagrados da Escola Francesa como Tricart 

(1977) e Tricart e Kilian (1978). 
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densidade de drenagem (Figura 13). Considerou-se a Morfoestrutura como um dos 

condicionantes mesorregionais dos geossistemas, seguindo Isachenko (1973). 

 

Figura 13 - Fluxograma dos dados utilizados para o mapeamento morfoestrutural 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

Embasaram a proposta da morfoestrutura os trabalhos de Moreira et al. (2008) sobre as 

informações Geológicas de Mineiros (1:500.000), Radambrasil (1983) sobre o mapeamento das 

unidades geomorfológicas quanto ao modelado do relevo (1:250.000) e Nunes (2015) sobre as 

classes de solos, mapeadas em escala inédita de ajuste cartográfico (1:50.000). 

Auxiliaram ainda a disposição das falhas geológicas (1:500.000), também de Moreira et 

al. (2008) e densidade de drenagem derivada da base cartográfica de drenagem do SIEG 

(1:100.000). Os autores supracitados forneceram também os dados espaciais (shapefiles), 

empregados no mapeamento morfoestrutural de Mineiros (Quadro 5). Deste modo, determinou-

se a escala cartográfica de 1:250.000 para o mapeamento de morfoestrutura. 
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Quadro 5 - Atributos para o mapeamento da morfoestrutura 

Critérios Escala Atributos 

Unidades geológicas 1:500.000 

Formações geológicas predominantes; Característica da 

unidade geológica predominante; Demais formações 

geológicas sobrepostas. 

Unidades 

geomorfológicas 
1:250.000 

Unidades geomorfológicas predominantes; Característica 

da unidade geomorfológica predominante; Demais 

unidades geomorfológicas sobrepostas. 

Classes de solos 1:50.000 

Classes de solo predominantes, em nível de subordem; 

Característica das classes de solo predominantes, em nível 

de subordem; Demais classes de solos predominantes. 

Falhas geológicas 1:500.000 
Quantidade de falhas geológicas; Relação com a topografia 

do terreno. 

Densidade de drenagem 1:100.000 

Atuação fluvial expressa pela densidade de canais; Relação 

com a quantidade de falhas (estrutura geológica); Relação 

com a topografia do terreno, por meio da dimensão 

interfluvial. 
Fonte: Autor (2018) 

 

Estas bases, foram escolhidas mesmo quando outras estavam disponíveis. Justifica-se 

esta situação devido a, primeiramente, o critério adotado da escala cartográfica e, em segundo 

plano, a questão das feições mapeadas (geológicas, geomorfológicas e pedológicas), da 

nomenclatura adotada pelos autores54 e do melhor enquadramento na proposta de morfoestutura 

e geossistemas. 

Em seguida, apropriou-se das informações topográficas, por meio da hipsometria e 

Modelo Digital de Elevação (MDE) gerados a partir da de imagens SRTM-X com resolução 

espacial de 30m. Posteriormente apoiaram a compartimentação morfoestrutural as informações 

referentes às classes de solos do município, utilizados em nível de subordens (2º nível 

categórico). 

O último atributo que auxiliou o mapeamento morfoestrutural foi a densidade de 

drenagem. A densidade de drenagem encontra-se vinculada à litologia e, neste caso, evidenciou 

também o grau de dissecação topográfica (relacionada diretamente à topografia e falhas 

geológicas), presentes em paisagens elaboradas pela atuação fluvial expressa pela densidade de 

canais, exercido pelas estruturas geológicas (CHRISTOFOLETTI, 1979; 1983; 

NASCIMENTO, 1992; TAVARES, 2010). Para Sochava (1978a) não é possível analisar 

 
54 Como exemplo, Latrubesse e Carvalho (2003) classificaram as unidades geomorfológicas de Mineiros, 

denominadas pelos autores de geoformas, como Superfícies Regionais de Aplainamento (SRA) e Zonas de Erosão 

Recuante (ZER), apenas exemplificar. Com isso, acaba por se diferenciar de outras nomenclaturas mais comuns, 

tanto a popular, como a de outros autores como Radambrasil (1983), Ab’Sáber e Costa Júnior (1950) e Nascimento 

(1992). Assim, mesmo o mapeamento de Latrubesse e Carvalho (2003) adotando escala de 1:500.000, com mais 

detalhes sobre o mapeamento de Radambrasil (1983), com escala de – até então – 1:1.000.000, optou-se pelo 

mapeamento do Projeto Radambrasil, por ter sido elaborado utilizando padrão de nomenclatura nacional (e mais 

difundida em nível regional) e mapeamento sistemático para o Brasil. 
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nenhum sistema geográfico sem levar em consideração a água como condição necessária do 

processo físico-geográfico (RODRÍGUEZ e SILVA, 2019). 

Além disso, há uma relação direta entre a densidade de drenagem e aspectos 

topográficos, a exemplo da dimensão interfluvial, ou seja, quanto maior for a densidade de 

drenagem, menor será a dimensão interfluvial do terreno. Quando se pretende estudar a 

morfogênese, a análise da densidade de drenagem é importante para sua caracterização e 

delimitação inicial (CHRISTOFOLETTI, 1980; ROSS, 1996; TAVARES, 2010). 

Os procedimentos apresentados neste tópico foram executados nos módulos ArcCatalog 

e ArcMap do SIG ArcGIS 10.6.1, apoiados em preceitos da geoinformação. O resultado foi 

obtido por meio de sobreposição das variáveis em bases cartográficas digitais supracitadas. Ao 

fim do mapeamento, criou-se regras de topologia para a verificação final das feições no 

shapefile que representa as morfoestruturas de Mineiros. 

 

4.3.2 Mapeamento do uso e cobertura da terra 

 

O mapa de uso e cobertura da terra adota a classificação fitofisionômica proposta por 

Ribeiro e Walter (2008). Como critérios, levou-se em consideração a difusão dessa proposta e 

o empenho dos autores em apresentar termos simples, tradicionais e de utilidade prática, que 

desde sua elaboração vem se difundindo em trabalhos sobre o Cerrado. 

Outra questão é a sua utilidade em mapeamentos de paisagens, com ampla possibilidade 

em diferenciação de unidades de paisagens (geossistemas) e sua adequação à escala de trabalho 

adotada nesta pesquisa. Além disso, Walter (2006) e Ribeiro e Walter (2008) propõem o 

enquadramento dos tipos fitofisionômicos em escala de semidetalhe (1:100.000 até 1:25.000). 

Os procedimentos utilizados para mapear o uso e cobertura da terra em Mineiros foram 

semelhantes aos propostos pelo IBGE (2012; 2013), iniciando pela escolha da área e escala de 

trabalho; definição da resolução espacial adequada e sensores correspondentes; levantamento 

de mapeamentos preexistentes e material bibliográfico auxiliar (bases cartográficas já 

elaboradas, incluindo Modelo Digital de Elevação – MDE e o mapa de solos); seleção e 

aquisição de imagens de sensores orbitais; Processamento Digital das Imagens (PDI), 

envolvendo a combinação de bandas, realce e classificação; interpretação; edições temáticas 

envolvendo o refinamento e correções da classificação; reinterpretação; e, por fim, validação 

topológica. 

Para isso, utilizou-se inicialmente de imagens do satélite Landsat 8, sensor OLI, de 

13/07/2017, à época a imagem mais atual que fazia a cobertura do município de Mineiros, e 
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correspondendo ao período seco, o que contribui para a menor porcentagem de nuvens e melhor 

diferenciação espectral entre as fitofisionomias e demais classes de uso que foram adotadas. 

As imagens correspondem às cenas da órbita 224, pontos 074 e 073, que foram 

compostas em RGB falsa cor, com as bandas 6 (infravermelho de ondas curtas – 1,57-1,65μm), 

5 (infravermelho próximo – 0,85-0,88μm) e 4 (vermelho – 0,64-0,67μm), respectivamente. 

As imagens foram distribuídas com nível de processamento 2 (Collection 1 Level-2), 

apresentando 30m de resolução espacial e 16bits de resolução radiométrica, já realizadas as 

correções radiométricas e geométricas, além da ortorretificação (L1TP), o que significa que a 

imagem passou por uma correção de terreno padrão, incorporadas por um MDE com precisão 

topográfica e também utilizam pontos de controle na terra (Ground Control Points – GCP), 

resultando numa precisão geométrica adicional para correção a partir do terreno55. 

O mapeamento de uso e cobertura da terra dividiu-se em duas etapas. Sendo o 

processamento (classificação prévia) e pós-classificação (refinamento e correções). O PDI foi 

realizado no software eCognition 8.7, a partir de GEOgraphic-Object Based Image Analysis 

(GEOBIA – Análise de Imagens Baseada em Objeto) e classificação orientada a objeto. O 

processemento se deu em duas segmentações (hierárquicas/multi-resolução) nos algoritmos 

multiresolution segmentation e spectral difference segmentation, resultando numa segmentação 

detalhada da área de interesse e, por fim, a classificação supervisionada foi gerada usando o 

algoritmo classification. 

A 1ª segmentação (multiresolution segmentation) teve os parâmetros fixados de forma 

(shape) em 0.2, compacidade (compactness) em 0.4 e escala (scale parameter) em 50. Na 2ª 

segmentação (spectral difference segmentation) o parâmetro fixado de diferença espectral 

máxima (spectral difference segmentation) em 20. Por último, o algoritmo a classificação 

executado foi o classification. 

Visando evitar maiores confusões na classificação, num primeiro momento foram 

adotadas classes generalizadas do uso da terra, como agricultura, pastagem, cerrado, floresta e 

água (Figura 14). 

A etapa de pós-classificação, foi realizada no Sistema de Informações Geográficas 

(SIG) ArcGIS 10.6.1, e consistiu no ajuste das regiões (polígonos da segmentação) e no 

refinamento das classes. O Quadro 6 mostra a pormenorização das classes adotadas na 

classificação supervisionada durante a pós-classificação, correspondendo à proposta de Ribeiro 

e Walter (2008). 

 

 
55 https://landsat.usgs.gov/geometry 

https://landsat.usgs.gov/geometry
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Figura 14 - Comparação entre A) segmentação e B) classificação prévia 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

Quadro 6 - Classes de uso e cobertura da terra adotadas para o mapeamento final* 

Classificação 

Supervisionada 
Interpretação Pós-Classificação*** 

Agricultura 
Agricultura Agricultura 

Silvicultura Silvicultura 

Pastagem Pastagem Pastagem 

Cerrado 

Campo Limpo 
Formação Campestre*** 

Campo Sujo 

Parque de Cerrado 

Formação Savânica**** 
Cerrado Ralo 

Cerrado Típico 

Cerrado Denso 

Floresta 

Cerradão 
Formação Florestal 

Mata Seca** 

Mata de Galeria Formação Florestal  

(associadas a curso 

d’água) Mata Ciliar 

Água Água Água 
*As Fitofisionomias Palmeiral e Vereda não foram identificadas, pois consideraou-se que a escala do 

mapeamento não foi adequada para essa distinção. 
**A Fitofisionomia Mata Seca foi distinguida do Cerradão a partir de verificação em alguns pontos de campo, 

mas sobretudo por outras classificações que discriminavam as florestas estacionais semideciduais, consideradas 

por Ribeiro e Walter (2008) como fitofisionomia de Mata Seca. 
***A Formação Campestre foi interpretada como Campo Sujo e Campo Limpo, devido a escala do mapeamento 

não favorecer a distinção dos Campos Rupestres. 
****A Fitofisionomia Cerrado Rupestre foi interpretada e generalizada como Cerrado Ralo, devido a escala do 

mapeamento não favorecer essa distinção. 

Fonte: Autor (2018) 

 

O enquadramento das classes de acordo com a proposta de fitofisionomias de Ribeiro e 

Walter (2008) sofreu algumas adaptações conforme as necessidades da escala de mapeamento. 

Os autores propõem alguns tipos fitofisionômicos que não foram identificados e outros que 

foram aglutinados em classes com maior generalização, conforme a figura 15 e quadro 7. 
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Figura 15 - Fitofisionomias do Bioma Cerrado 

 
Fonte: Ribeiro e Walter (2008) 

 

Quadro 7 - Correspondência entre as classes mapeadas e as fitofisionomias propostas por Ribeiro e Walter 

(2008)* 

Fitofisionomia Classe de mapeamento 

Mata Ciliar Formações Florestais 

(associadas a curso d’água) Mata de Galeria 

Mata Seca 
Formações Florestais 

Cerradão 

Cerrado Denso 

Formações Savânicas 

Cerrado Típico 

Cerrado Ralo 

Cerrado Rupestre 

Parque de Cerrado 

Campo Rupestre 

Formações Campestres Campo Sujo 

Campo Limpo 

Palmeiral 
Não mapeadas 

Vereda 
* A reinterpretação e generalização das Fitofisionomias em Formações para o mapeamento de uso e cobertura da 

terra é justificada pois, para diferenciação de Fitofisionomias, além dos significados fisionômicos, são 

necessários também (e principalmente) os significados florísticos ou ecológicos (RIBEIRO e WALTER, 2008). 

Desse modo, embora visualmente seja possível distinguir as fitofisionomias, e os trabalhos de campo realizadas 

ao longo da pesquisa tenham contribuído para tal atividade, os levantamentos florísticos e ecológicos 

demandariam um número elevado de trabalhos de campo e outras atividades para amenizar possíveis confusões 

de classificação. Por fim, considerou-se que o nível de Formação, seria compatível e coerentes com a escala de 

mapeamento adotada. 

Fonte: Adaptado de Ribeiro e Walter (2008) 

 

A classificação prévia foi submetida à validação estatística pelo teste do índice Kappa, 

conforme proposto por Congalton e Green (1998) e Braz et al. (2017). O resultado obtido foi 

de 0,83 e corresponde a uma classificação com característica excelente. 

O refinamento e as correções foram realizados a partir de fotointerpretação das imagens 

CBERS-4, sensor PAN. As imagens com 10m de resolução espacial foram compostas em falsa-

cor RGB, com as bandas 4 (infravermelho próximo – 0,77-0,89 μm), 3 (vermelho – 0,63-

0,69μm) e 2 (verde – 0,52-0,59μm), respectivamente. As imagens com 5m de resolução espacial 

correspondem à banda 1 (pan – 0,51-085μm). 
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Todas essas imagens do sensor PAN possuem 8 bits de resolução radiométrica. A 

referência entre datas e órbitas/pontos das imagens CBERS-4 estão especificadas no Quadro 8. 

Também auxiliaram nesta etapa imagens de basemaps disponíveis para acesso online no 

ArcMap, como Imagery e Bing. Este procedimento gerou uma chave de interpretação, 

apresentada no Apêndice 1. 

 

Quadro 8 - Características das imagens CBERS-4 usadas para o refinamento do uso e cobertura da terra 

Órbita/Ponto Resolução Data 

162/119 
10m 15/06/2017 

5m 15/06/2017 

162/119-1 
10m 29/03/2017 

5m 11/07/2017 

162/120 
10m 15/06/2017 

5m 15/06/2017 

162/120-1 
10m 29/03/2017 

5m 11/07/2017 

162/121 
10m 29/03/2017 

5m 11/07/2017 

163/119 
10m 07/01/2017 

5m 07/01/2017 

162/120 
10m 07/01/2017 

5m 28/02/2017 
Fonte: Autor (2018) 

 

Prosseguiu-se usando alguns dados secundários referentes aos mapeamentos de uso e 

cobertura da terra existentes, em nível nacional, estadual e regional/bioma, que auxiliaram na 

classificação final (Quadro 9). Ainda contribuíram para a reinterpretação dos dados o mapa de 

solos (NUNES, 2015), para se aproximar das indicações da distribuição das fitofisionomias 

(RIBEIRO e WALTER, 2008) sobre determinados tipos de solos; o uso do MDE, conforme um 

dos procedimentos sugeridos por IBGE (2012); além de informações da vegetação do banco de 

dados NeoTropTree56 (OLIVEIRA-FILHO, 2017). 

  

 
56 O NeoTropTree é uma iniciativa de 25 anos de trabalho de Ary Oliveira-Filho. Organizado em um banco de 

dados de flora e biogeografia, contendo espécies de árvores analisadas por sites, distribuídos pela região 

biogeográfica Neotropical. Contribuíram para o refinamento (também como pontos de certeza de mapeamento) os 

seguintes sites: “Mineiros, cerradão mesotrófico”, “Santa Rita do Araguaia, cerrado”, “Mineiros, floresta ripícola”, 

“Mineiros, cerrado rupícola”, “Alto Taquari, cerrado”, “Alto Taquari, floresta ripícola”, “Parque Nacional das 

Emas, cerrado” e “Parque Nacional das Emas, floresta ripícola”. 
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Quadro 9 - Dados secundários de uso e cobertura da terra que auxiliaram na classificação final 

Nome Escala Abrangência Fonte Ano 

IBGE / Radambrasil 1:250.000 Brasil 
IBGE / 

Radambrasil 

1983 / 

2018 

Mapeamento dos 

Remanescentes e 

Ocupação Antrópica do 

Bioma Cerrado (PROBIO) 

1:250.000 Bioma Cerrado 
MMA/Lapig/Sano 

et al. (2010) 
2002 

Mapa do Uso do Solo do 

Estado de Goiás – Macro 

ZAEE 

1:250.000 Estado de Goiás 
15/06/2017 

15/06/2017 
2011 

TerraClass Cerrado 1:250.000 Bioma Cerrado 
29/03/2017 

11/07/2017 
2013 

Vegetação nativa e uso 

antrópico do estado de 

Goiás e Distrito Federal 

1:1.000.000 

Estado de Goiás 

e Distrito 

Federal 

Cezare e Ferreira 

(2013) 
2012 

Nome Escala Abrangência Fonte Ano 

Mapbiomas – Coleção 2 

Sem escala final 

definida. Dados 

apresentados em 

resolução pixelar 

de 30m 

Bioma Cerrado Mapbiomas 2016 

Monitoramento da 

cobertura e uso da terra do 

Brasil (IBGE) 

Grade territorial 

estatísticas de 1 

km² (≈ 

1:1.500.000) 

Brasil IBGE 2014 

Fonte: Autor (2018) 

 

A partir das imagens CBERS-4 e dos basemaps online, obteve-se a classificação final 

de uso e cobertura da terra. E, por fim, criou-se regras de topologia para a verificação final das 

feições no shapefile de uso e cobertura da terra. Esta etapa de pós-classificação foi realizada 

utilizando os módulos ArcMap e ArcCatalog, do ArcGIS 10.6.1. 

Após a finalização dos dados no arquivo shapefile, determinou-se a escala final do 

mapeamento. Para a estimativa da resolução espacial necessária para uma escala cartográfica, 

Tobler (1987) afirma que é preciso dividir o denominador da escala pretendida por 2.000 para 

assim verificar a resolução espacial necessária para determinada escala (Equação 1): 

 

𝐸 =  
𝐷

(1.000 × 2)
           (1) 

 

Onde, E representa a escala cartográfica; D, o denominador da escala pretendida; “1.000 

× 2” as constantes definidas por Tobler (1987). Ao inverter a equação (NAGI, 2010), é possível 

descobrir a escala de mapeamento de uma determinada resolução espacial de uma imagem 

conhecida, conforme a Equação 2: 
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𝐸 = 𝑅 ×  2 ×  1.000          (2) 

 

Onde, E representa a escala cartográfica; R, a resolução espacial da imagem utilizada; 

“2 × 1.000” = as constantes definidas por Tobler (1987). No caso das imagens Landsat 8 (OLI) 

com resolução espacial de 30m, obtém-se a seguinte escala cartográfica (Equação 3): 

 

𝐸 = 𝑅 ×  2 ×  1.000 ou  30𝑚 ×  2 ×  1.000 =  60.000 =  1: 60.000   (3) 

 

Tem-se então as imagens CBERS-4 (PAN) de 10m (4) e CBERS-4 (PAN) de 5m (5) as 

seguintes escalas cartográficas admissíveis, respectivamente:  

 

𝐸 = 𝑅 ×  2 ×  1.000 ou 10𝑚 ×  2 ×  1.000 =  20.000 =  1: 20.000   (4) 

 

𝐸 = 𝑅 ×  2 ×  1.000 ou 5𝑚 ×  2 ×  1.000 =  10.000 =  1: 10.000   (5) 

 

Levando em consideração que a escala de mapeamento das imagens com resolução 

espacial de 30m é de 1:60.000 e ainda os ajustes realizados com imagens de resolução espacial 

de 10m (1:20.000) e 5m (1:10.000), e aliado a isso os dados secundários de uso e cobertura da 

terra que foram consultados (Quadro 9), adotou-se, por fim, a escala cartográfica de 1:50.000 

para o mapa final de uso e cobertura da terra. 

Cabe reforçar que foi imprescindível a realização de inspeções de campo para ampliar 

a capacidade de fotointerpretação (pós-classificação) e o refinamento a partir das bases 

cartográficas já existentes que, mesmo com menores escalas de detalhes, foram de suma 

importância para a definição de algumas classes de uso e cobertura da terra. 

 

4.3.3 Mapeamento das paisagens  

 

O mapeamento das unidades de paisagens é, desde o início da proposta apresentada, 

uma premissa para zoneamento turístico das paisagens. Neste sentido, a cartografia de 

paisagens é adequada para identificação e representação das unidades de paisagens que refletem 

as inter-relações (sistema) entre os elementos que constituem a sua estrutura, numa perspectiva 

de estudos integrados.  

Na cartografia de paisagens a possibilidade para o ordenamento do território é algo 

consolidado, embora ainda recente (de maneira efetiva) no Brasil. Sob a luz da teoria dos 
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geossistemas (SOCHAVA, 1978a) e embasado pela interação existente dos fenômenos na 

natureza e na sociedade, os geossistemas se tornaram muito importantes para sintetizar o 

conhecimento sobre elementos individuais (heterogêneos) e conjunto destes elementos 

(homogêneo), partindo para a elaboração de planejamentos das paisagens como parte de 

atividades práticas sob aspectos múltiplos da sociedade (PREOBRAZHENSKIY, 1981; 1983).  

Para o mapeamento e definição das unidades de paisagens considerou-se 8 elementos 

como estruturantes das paisagens em Mineiros (GO), com foco para o planejamento do turismo, 

de acordo com o Quadro 10 e Figura 16: 

 

Quadro 10 - Elementos utilizados para a definição das unidades de paisagens 

Componente Escala Descrição 

Morfoestrutura 1:250.000 

Compartimentos e unidades morfoestruturais, elementos 

dinâmicos que modelam a superfície, efeitos de 

condicionamento exercido sobre unidades de paisagens e 

seus processos subordinados em escalas inferiores. 

Unidades 

Geológicas 
1:500.000 Formações geológicas, litotipos e suas características. 

Relevo 1:250.000 
Unidades geomorfológicas, morfogênese e suas 

características. 

Topografia do 

terreno 
1:100.000 Modelado condicionado pela altitude do terreno. 

Declividade 1:100.000 
Diferença altimétrica do terreno e suas forças atuantes, 

dependentes do modelado de dissecação. 

Densidade de 

Drenagem 
1:100.000 

Atuação fluvial expressa pela densidade de canais e seus 

processos atuantes na morfogênese e das características de 

dissecação topográfica 

Solos 1:50.000 
Classes de solos em nível de grandes grupos e suas 

características. 

Uso e cobertura da 

terra 
1:50.000 

Padrão de ocupação, apropriação cultural ou econômica e 

indicador de paisagens naturais ou antrópicas. 
Fonte: Autor (2018) 
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Figura 16 - Fluxograma dos procedimentos adotados para o mapeamento das paisagens 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

Para a integração destes elementos em ambiente vitual, utilizou-se de SIG e técnicas de 

geoprocessamento, que desempenharam funções relevantes para a execução do mapa das 

unidades de paisagens. Com relação à utilização da geoinformação, Vinogradov et al. (1962) à 

época, já afirmavam que os levantamentos de paisagens quando realizados utilizando uso de 

fotografias aéreas – e atualmente imagens de satélite – se tornariam mais eficazes e mais 

precisos para médias escalas. Desse modo, a geoinformação continua a contribuir para acelerar 

e dinamizar as atividades de campo, através da interpretação dos dados espaciais. 

A geoinformação tem contribuído para a apropriação de bases cartográficas (dados 

espaciais) existentes ou da interpretação de unidades de paisagens por dados espectrais, de radar 

ou pela compilação de dados disponíveis. Isso faz com que o mapeamento de paisagens seja 

facilitado, sobretudo para áreas com maior extensão territorial, além de otimizar longos 

períodos de trabalhos de campo e seus custos agregados. A gama de inter-relações concebidas 

nas paisagens couberam satisfatoriamente em procedimentos aplicados pela geoinformação aos 

geossistemas. A geoinformação continua em constante evolução, caminhando paralelamente 

junto à cartografia e, consequentemente, passou a compor novas técnicas para a cartografia de 

paisagens. 

Em termos operacionais, cada um dos arquivos, em formato shapefile (morfoestrutura, 

geologia, geomorfologia, solos e uso da terra) tiveram seus atributos organizados e 
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padronizados por meio da tebela de atributos. Os arquivos em formato raster (hipsometria, 

declividade e densidade de drenagem) foram convertidos para o formato shapefile e submetidos 

ao mesmo tratamento na tabela de atributos. 

Em seguida, todos os arquivos passaram por uma sobreposição dos planos de 

informação (layers) para o cálculo da união das feições (geometrias), por meio da ferramenta 

Union, que se baseia nas classes de cada layer (Figura 17). O resultado desta operação é um 

arquivo em formato shapefile contendo todas as informações (atributos), representadas por 

67.691 feições, devido da união de cada arquivo representante dos elementos da paisagem 

(acima mencionados). 

 

Figura 17 - Exemplo das feições resultantes da união geométrica dos shapefiles (Union) 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

As milhares de feições resultantes da sobreposição a partir da união do shapefiles, é 

também uma justificativa para que a sobreposição inicial dos elementos da paisagem fossem 

realizados a partir de arquivos vetoriais (shapefile), visto que a sobreposição de arquivos raster 

limita-se a um reconhecimento de 256 feições distintas (256 classes a partir do fatiamento)57, 

não refletindo na íntegra de classes e podendo interferir na síntese do mapeamento. Deste modo, 

o arquivo de saída da ferramenta Union, conteve polígonos representando a união geométricas 

de todas as classes e feições de entradas (elementos da paisagem). 

O arquivo de saída da união dos shapefiles foi convertido para um arquivo raster 

(ferramenta Polygon to Raster) e posteriormente teve seus valores reclassificados (ferramenta 

Reclassify). A reclassificação do arquivo é proposta devido a necessidade de reescalonar os 

valores almejando sua substituição por agrupamentos dos valores comuns das células (pixels), 

 
57 Por regra, arquivos raster em 8bits representam um máximo de 256 classes (0 a 255). 
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criando conjuntos de pixels homogêneos com base em critérios e intervalos especificados (por 

exemplo, agrupar valores em 25 intervalos). Este procedimento constituiu o princípio da 

diferenciação das unidades de paisagens por meio de atributos homogêneos dos arquivos de uso 

e cobertura da terra, geologia, geomorfologia etc. 

Os procedimentos anteriormente descritos foram realizados no SIG ArcGIS, em seus 

módulos ArcMap (operações) e ArcCatalog (organização dos dados). Outra questão importante 

para a transformação dos arquivos vetoriais (shapefile) em arquivos matriciais (raster/imagens 

digitais) é a imposição para a abordagem da lógica fuzzy em Sistemas de Informações 

Geográficas (SIG), que admite apenas arquivos raster. 

 

4.3.4. Inferência fuzzy 

 

A lógica fuzzy foi introduzida por Zadeh (1965; 1975) como uma proposta de um 

conjunto de incertezas num continuum de valores de associação. Estas classes de objetos 

encontradas no mundo físico (real) não possuem critérios precisamente definidos. Este conjunto 

é caracterizado por uma função de associação (características) que atribui a cada objeto um grau 

de associação que varia entre zero e um. 

Com relação aos procedimentos, a lógica fuzzy entende que os valores lógicos de cada 

célula (pixel) podem ser qualquer número real entre 0 (valor falso) e 1 (valor verdadeiro). A 

disposição dos valores lógicos num intervalo de incerteza abrange a concepção de verdade 

parcial com um grau de pertinência (de 0 – falso até 1 – verdadeiro, há um conjunto de valores 

intermediários). 

Deste modo, esta lógica permite o tratamento dos valores (neste caso, unidades de 

paisagens – homogêneas – resultantes da sobreposição dos elementos em SIG) por meio de uma 

avaliação “não-quantificável”, diferenciando-se da lógica booleana (clássica) que permite 

apenas valores binários (0 ou 1; verdadeiro ou falso), enquanto a fuzzy permite uma gama 

infinita de valores (conjuntos nebulosos) entre o “falso” e o “verdadeiro” (Figura 18).  
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Figura 18 - Diferença entre limites de conjunto fuzzy e booleano 

 
Fonte: Adaptado de Burrough (1989) 

 

Burrough e MacDonnell (1998) entendem que a função de pertinência para conjuntos 

fuzzy asseguram um grau de pertinência igual a 1 no centro do conjunto, e declina-se de forma 

adequada às regiões de fronteira até as regiões externas do conjunto onde o valor seria 0. O 

ponto onde o grau de pertinência é 0.5 é chamado de ponto de crossover (ponto de 

cruzamento)58. 

O exemplo prático desta aplicação se refere aos atributos ou geometrias dos dados 

espaciais (raster oriundo da sobreposição das variáveis ou elementos), concentrando-se na 

imprecisão dos limites entre os atributos levados em consideração na sobreposição dos dados, 

ou seja, considera a possibilidade do fenômeno (unidades de paisagens) pertencer a múltiplos 

conjuntos analisados pela sobreposição multicriterial (Figura 19). 

 

Figura 19 - Representação gráfica entre lógica booleana e lógica fuzzy 

 
Fonte: Borges e Silva (2009) 

 

 
58 Isso quer dizer que a lógica fuzzy atua com imprecisões. Outrora, Marques Neto (2016) chamou a atenção para 

a questão dos limites entre unidades de paisagens, afirmando que em algumas situações são abruptos e bem 

marcados, mas podem também ter passagens de uma unidade para outra de modo difuso e interdigitada, o que o 

autor denominou de faixas de tensão que, por vezes, impossibilitam uma representação cartográfica adequada e 

mais precisa. 
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No total, cada elemento submetido para sobreposição dos layers possuíam 71 classes 

(entre grandes grupos de solos, formações geológicas, unidades geomorfológicas, e assim por 

diante). O resultado da sobreposição foram milhares de combinações entre todas as classes, a 

partir limites que tendem para a homogeneidade. 

Todavia, a lógica booleana poderia não compreender a complexidade da representação 

para a criação destes limites (unidades de paisagens), enquanto a lógica fuzzy, quando atua no 

campo da incerteza favorece a compreensão dos elementos e suas classes predominantes. É este 

processo que irá contribuir para que o mapeamento das unidades de paisagens se aproxime 

ainda mais dos geossistemas do mundo real em ambiente virtual (computacional). 

Deste modo, o arquivo raster resultante da transformação do shpefile de sobreposição 

dos elementos da paisagem passou pelo processo de fuzzificação (transformação dos 

valores/variáveis do problema em valores fuzzy), para isso utilizou-se a ferramenta Fuzzy 

Membership e a função Fuzzi Linear para fazer a associação entre os valores quantitativos do 

raster para os graus de pertinência da lógica fuzzy. 

A ferramenta Fuzzy Membership reclassifica ou transforma os dados de entrada em uma 

escala de 0 a 1. Os valores originais do fenômeno que foram reclassificados num intervalo 

difuso entre 0 e 1 possuem como ponto de cruzamento (crossover) o valor de 0,5. qualquer 

valor difuso maior ou menor que 0,5 implica que o fenômeno pode ser um membro de conjuntos 

distintos. Assim, os valores acima ou abaixo do ponto de crossover não podem fazer parte do 

mesmo conjunto (ESRI, 2018b).  

O processo de fuzzificação caracterizou a imprecisão de classes para fenômenos que não 

possuem limites bem definidos. A fuzzificação converteu os valores originais do fenômeno para 

a possibilidade de pertencerem a um conjunto definido (ESRI, 2018a). 

A função de associação fuzzy linear (linear difusa) aplica uma função linear entre os 

valores mínimo e máximo (especificados pelo usuário), transformando-os na escala de 0 a 1 

(premissa da lógica fuzzy), sendo 0 atribuído ao valor de entrada mais baixo e 1 ao maior valor 

de entrada. Todos os valores intermediários recebem algum valor de associação com base em 

uma escala linear (ESRI, 2018c). 

Neste caso, atribuiu-se os valores de 1 (mínimo) e 67.691 (máximo) para o raster a ser 

fuzzificado. Estes são os valores obtidos a partir da sobreposição das 71 classes dos 8 elementos 

(especificados no quadro 10) levados em consideração para definição das unidades de paisagens 

(Figura 20). 
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Figura 20 - Exemplo de representação do raster contendo os intervalos fuzzy e os limites prévios (em escala de 

cores) das unidades de paisagens 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

A linha azul na imagem abaixo (Figura 21) representa uma transformação linear com 

tendência positiva com o valor mínimo adotado de 1 e máximo de 67.691 (proveniente de todas 

as combinações resultantes da sobreposição dos elementos). Qualquer valor abaixo de ≅16.923 

será atribuído a 0 e qualquer valor acima de ≅45.128. atribuído a 1. Se o valor nítido mínimo 

for maior que o máximo na associação fuzzy, um relacionamento linear negativo é estabelecido. 

A linha vermelha na imagem abaixo representa uma transformação linear de inclinação 

negativa. Qualquer valor menor que ≅16.923 será atribuído um 1 e qualquer valor acima de 

≅45.128, atribuído a 0. Onde a inclinação da linha que está aumentando ou diminuindo, define 

a zona de transição ou de crossover, que está entre ≅16.923 a ≅45.128 (ESRI, 2018b). 

 

Figura 21 - Variações da função de associação fuzzy linear 

 
Fonte: Adaptado de ESRI (2018c) 
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Os graus de pertinência admitidos entre 0 (mínimo) e 1 (máximo) foram combinados 

em possíveis classes de saída fuzzy e, na sequência, foram desfuzzificados (transformação dos 

graus de pertinência fuzzy resultados nítidos, fatiados por classes) e reclassificados em 254 

classes (máximo permitido pelo software), novamente usando a ferramenta Reclassify (Figura 

22). 

 

Figura 22 - Exemplos de classes resultantes da desfuzzificação (representação prévia das unidades de paisagens) 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

As 254 classes foram consideradas prévias de unidades de paisagens (unidades por 

diferenciação). Os que foram descritos acima referem-se a ferramentas continas no SIG 

ArcGIS, em seus módulos ArcMap (operações) e ArcCatalog (organização dos dados). 

 

4.3.5 Delimitação prévia das unidades de paisagens 

 

Com as 254 classes definidas em um raster, a partir dos procedimentos anteriormente 

descritos, converteu-se em um arquivo vetorial (shapefile) passível de edição nas feições a fim 

de corrigir as confusões no agrupamento ou separação das possíveis unidades de paisagens. A 

conversão “raster → vetor” foi realizada a partir da ferramenta Raster to Polygon. 

No processo de sobreposição dos elementos, os limites entre cada classe não são exatos 

e acaba por gerar uma série de feições que não são representativas para a cartografia de 

paisagens ou mesmo para a escala cartográfica adotada. Essas feições de tamanho muito 

reduzido, entendidas como resíduos da sobreposição entre os dados espaciais, foram removidas 

de maneira automática adotando um valor mínimo (área) para feições representativas. A área 

mínima cartografável escolhida foi de 5ha.  
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Este procedimento indica que a partir de determinada área espacial, neste caso de 5ha, 

os polígonos (feições) serão generalizados, a fim de facilitar a distinção por parte do usuário na 

interpretação e representação das unidades de paisagens (SALITCHEV, 1979; CHÁVEZ e 

PUEBLA, 2013). 

Conforme especificado por Chávez e Puebla (2013), a área mínima cartografável de 5ha 

corresponde a representações cartográficas na escala de 1:50.000. A generalização foi realizada 

pela ferramenta Eliminate. Sendo assim, como esta etapa dos procedimentos visa a definição 

dos limites das unidades de paisagens, optou-se por adotar, num primeiro momento, uma escala 

de mapeamento mais refinada para evitar aglutinações entre unidades de paisagens (Figura 23). 

Na sequência, foi iniciada e edição vetorial para as classes. Mesmo após o processo de 

generalização, muitos resíduos ainda permanecem no arquivo, sobretudo os maiores que 5ha. 

Para isso, as edições vetoriais para aglutinações ou divisões entre as possíveis unidades de 

paisagens são necessárias. Esta etapa ocorreu manualmente, onde cada um dos polígonos 

(feições) foi editado e verificado junto aos aos arquivos que representam os elementos que 

compõem as paisagens (solos, vegetação, geomorfologia etc.). 

 

Figura 23 - Exemplo de generalização das feições 

A) Union entre as camadas de dados vetoriais. B) Raster desfuzzificado e reclassificado. C) Conversão para vetor 

das classes resultantes da sobreposição dos dados espaciais. D) Resultado da generalização para área mínima de 

5ha 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

Além da edição, esta etapa foi importante para a construção do quadro-síntese, onde 

foram especificadas as classes contidas nas unidades de paisagens. É esta etapa de construção 

e definição das unidades de paisagens e das classes que compõem estes geossistemas, que 

indicam as áreas homogêneas na superfície terrestre, ou seja, as paisagens. 
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Por fim, o procedimento de identificação dos principais contrastes observáveis foi dado 

a partir da descrição dos procedimentos de edição vetorial e verificação das principais classes 

que compõem as unidades de paisagens aqui definidas. Finalmente, obteve-se um arquivo 

shapefile contendo 272 unidades de paisagens (Apêndice 3), de acordo com a homogeneidade 

dos elementos que compõem e organizam os geossistemas. 

 

4.3.6 Tipologia das paisagens 

 

A representação de unidades de paisagens leva em consideração, obrigatoriamente, a 

escala e o objetivo de aplicação, provenientes da cartografia de paisagens. A tarefa de definir e 

representar geossistemas é algo laborioso e adotar uma escala e um nível de representação pode 

também exigir considerável esforço. 

Uma das possibilidades que emergiram ao longo dos anos e dos esforços que foram 

empreendidos, resultou no agrupamento de unidades de paisagens em níveis de hierarquia 

superior, em grupos de paisagens e, finalmente, tipos de paisagens. Tal situação, emerge 

também do pressuposto da homogeneidade dos geossistemas. A esse procedimento dá-se o 

nome de tipologia de paisagens (no âmbito da taxonomia de paisagens)59. 

A tipologia constitui um sistema de classificação, com princípios de analogia, 

homogeneidade, repetibilidade e pertinência de unidades de paisagens. Deste modo, está 

apoiada nos elementos que possuem dimensão espacial característica, agrupados por meio de 

critérios de identificação definidos, podendo estar ou não subordinados. A identificação pode 

ser realizada por meio de agrupamento (upscaling/bottom-up) ou por divisão (downscaling/top-

down), sendo a primeira opção a de maior interesse para os procedimentos nessa tese (Figura 

24). 

As análises realizadas em multiescala ainda podem ser classificadas quanto ao sentido 

da detecção da hierarquia. Partindo-se de grande escala geográfica para as escalas 

menores tem-se uma abordagem downscaling ou top-down. Partindo-se de pequenas 

escalas geográficas para escalas maiores tem-se uma abordagem upscaling ou bottom-

up (CAVALCANTI e CORRÊA, 2013, p. 153, grifo do autor). 

 

  

 
59 A noção de tipologias surgiu através dos princípios de zonalidade de Berg (1947) e continua a se desenvolver 

até atualmente, com a aplicações de análises multivariadas, considerado um passo fundamental na definição e 

tratamento lógico de parâmetros setoriais das paisagens (BERUTCHACHVILI e BERTRAND, 1978). 
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Figura 24 - Exemplo de (A) upscaling/bottom-up (agrupamento) e (B) downscaling/top-down (divisão) 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

A abordagem hierárquica, amplamente discutida por Klijn (1995) levou o autor a 

considerar que o primeiro e mais importante princípio da hierarquia é que os elementos devem 

ser baseados em desigualdades em seus relacionamentos. Relacionamentos desiguais não 

ocorrem dentro de um nível, ou seja, mesmo com a relação entre determinadas unidades sendo 

iguais, há níveis assimétricos entre tais relações, caracterizando hierarquias distintas. Isso quer 

dizer que níveis mais “altos” (superiores) são mais integrados ou organizados do que níveis 

mais “baixos” (inferiores). 

A tipologia representa a classificação das paisagens por meio de sua estrutura, 

constituída por elementos homogêneos (similares) de acordo com os interesses e a escala de 

análise do estudo. 

Assim, a tipologia das paisagens – ou dos geossistemas – caracterizar-se-á por possuir 

níveis comuns, não apenas de unidades adjacentes (contíguas) mas também por unidades que 

não são contínuas (desmembradas). Por conseguinte, na tipologia, os geossistemas podem ser 

repetíveis no espaço e no tempo, diferenciando-se de acordo com princípios de analogia, 

homogeneidade, repetibilidade e pertinência a um mesmo indivíduo (RODRÍGUEZ, 2008b; 

RODRÍGUEZ, SILVA e CAVALCANTI, 2010). 

Nessa tese corrobora-se com Cavalcanti e Corrêa (2014, p. 382) quando estes autores 

afirmam que “no Brasil, o termo é mais comumente utilizado em trabalhos de geografia física, 

geralmente ocorrendo como ‘unidades de paisagem’. Por isso, adotou-se três níveis de 

organização da estrutura das paisagens, partindo de hierarquias superiores para hierarquias 

inferiores: unidades de paisagens (272 unidades); grupos de paisagens (25 grupos) e tipos de 

paisagens (16 tipos). 

A tipologia foi realizada primeiramente por meio de análise de agrupamentos 

(clustering) em estatística multivariada (grupos de paisagens) e, posteriormente pelo 

A) 

B) 
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reagrupamento de grupos de paisagens em tipos de paisagens. A necessidade de se adotar tal 

procedimento emerge da quantidade de objetos de observação. 

O alto número de unidades de paisagens provocou interesse em criar grupos (clusters) 

que fossem semelhantes, ou seja, objetos de um mesmo grupo (cluster) são semelhantes 

enquanto objetos de grupos (clusters) diferentes são distintos entre si. 

Esta técnica, muito comum na estatística, para grandes quantidades de números, é 

também semelhante aos princípios de mapeamento das paisagens, onde o interesse está em 

determinar elementos homogêneos e heterogêneos, passíveis de “agrupamentos” ou 

“fragmentos” em diferentes hierarquias para, finalmente, simplificar sua representação 

cartográfica60. 

Sochava (1975a; 1978b) já mencionava que esta era uma perspectiva imediata (na 

época) para um conhecimento mais completo das interconexões dos geossistemas. O autor 

ressaltava que a capacidade dos mapas de paisagens poderia ser ampliada a partir do 

processamento de dados, utilizando coeficientes de correlação, linhas de regressão, dentre 

outras técnicas. 

Conforme já discutido, o mapeamento das paisagens resultou em 272 unidades. Com 

isso, os esforços foram concentrados no agrupamento destas unidades em hierarquias superiores 

com certo grau de similaridade, visando a representação de grupos de paisagens e, finalmente, 

dos tipos de paisagens (nível de interesse para a discussão que está sendo proposta). 

Para a tipologia, apropriou-se das 272 unidades e cada uma das 71 classes dos 8 

elementos usados para o mapeamento das unidades, organizando-os em uma matriz binária de 

“presença-ausência” – 0 para elementos ausentes na unidade e 1 para elementos presentes na 

unidade (Apêndice 2). Este procedimento é o que define as semelhanças ou diferenças entre os 

elementos de entrada (input), a partir de uma distância, neste caso, a distância euclidiana. 

A análise de agrupamentos (clustering) foi realizada por meio do software estatístico 

Past (HAMMER, 2001), através das opções multivariate, clustering e classical. O coeficiente 

 
60 No âmbito da cartografia de paisagens, é possível lembrar de Castro, Cunha e Santos (2008, p. 139) 

que utilizaram estatística multivariada (cluster e principais componentes) para “identificar conjuntos de indivíduos 

com características semelhantes, a partir das relações estabelecidas entre diferentes variáveis caracterizadoras da 

paisagem”. Sysuev (2004) e Sysuev e Aleschenko (2007) propuseram uma classificação automática de paisagens, 

baseando-se em variáveis conforme o conhecimento de campo e, posteriormente, aplicação do algoritmo estatístico 

k-means. Este procedimento agrupa classes em uma quantidade pré-determinada, por meio de distância euclidiana 

mínima. Medeiros (2016) também propôs análise de agrupamento (clustering) para avaliar o comportamento do 

conjunto das variáveis, visando a separação em grupos com características homogêneas, a fim de cartografar 

classes de fácies, por meio de Análise de Componentes Principais (PCA). Rojkov et al. (1996), afirmaram que essa 

é uma vantagem por não depender de pontos de vista subjetivos e basear-se em índices quantitativos de 

probabilidade e homogeneidade das paisagens. Portanto, o agrupamento otimiza a classificação das paisagens 

utilizando diversos critétios e variando em conjuntos de valores dos atributos usados na descrição das paisagens. 
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de correlação cofenética foi de 0,7425. Rohlf (1970) verificou que correlações cofenéticas > 

0,7 são admissíveis para bons agrupamentos. 

Este procedimento resulta num agrupamento (clustering) por meio de um algoritmo de 

grupo emparelhado (algorithm paired group), o método de Grupo de Pares não Ponderados 

com Média Aritmética (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean – UPGMA) que 

adotou a métrica de similaridade da distância Euclidiana. 

O UPGMA é um algoritmo de agrupamento (clustering) hierárquico que adota uma 

estratégia aglomerativa (bottom-up). Isso quer dizer que cada unidade de paisagem foi 

considerada separadamente no início e sendo agrupada, conforme as distâncias do algoritmo, 

em vários clusters possíveis, segundo algum critério de similaridade, onde cada cluster pode 

ser agrupado com outro em determinados níveis (linha de corte), até que se tenha um cluster 

com todos os elementos. 

Já a distância euclidiana, que é métrica de similaridade mais utilizada em análises de 

agrupamentos (clustering) conforme explica Metz (2006), “expressa a distância geométrica 

euclidiana entre os exemplos em um espaço multi-dimensional” e é definida pela Equação 6. 

 

dist (𝐸𝑖, 𝐸𝑗) = √∑ (𝑥𝑖𝑙 − 𝑥𝑗𝑙)²𝑀
𝑙=1         (6) 

 

O resultado para este procedimento é um dendrograma formado pelo agrupamento das 

unidades de paisagens em níveis de distância dos clusters formados. Essa é uma das principais 

vantagens dos algoritmos hierárquicos, que “não oferem apenas os clusters obtidos, mas 

também toda a estruturas dos dados e permitem obter facilmente sub-conjuntos dentro desses 

dados” (LINDEN, 2009, p. 29). 

O dendrograma oferece níveis de agrupamentos através das distâncias (linhas de corte), 

sendo que é através desses níveis que ocorre a tomada de decisão para os agrupamentos. Neste, 

a linha de corte escolhida foi a 3.0, sendo nesta distância que os clusters mudam 

consideravelmente e fizeram mais sentido para o problema da tipologia e dos objetivos 

propostos. 

Por fim, realizou-se o agrupamento das 273 unidades de paisagens em 25 grupos de 

paisagens (Apêndice 3) e 16 tipos de paisagens, conforme sua similaridade a partir de grupos 

(clusterings) obtidos pelo dendrograma resultante da operação estatística (Apêndice 4). 

A necessidade de reagrupamento dos 25 grupos de paisagens (posteriormente ao 

clustering) em 16 tipos de paisagens, justifica-se pela busca de uma maior significância 
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espacial, sobretudo na representação cartográfica das paisagens na escala de 1:100.000. Desta 

forma, entende-se que os grupos de paisagens possuem alta significância estatística e seu 

reagrupamento em tipos de paisagens parte da necessidade de aprimoramento para a 

significância espacial e cartográfica (escala) das paisagens. 

As legendas que representam a síntese dos elementos das paisagens foram elaboradas 

conforme as orientações de Isachenko (1973; 1991) levando em consideração os princípios 

genéticos da formação das paisagens. 

Deste modo, definiu-se um padrão para a legenda das tipologias: 1) uso e cobertura da 

terra; 2) relevo e 3) solos, e caso necessário, a menção de influências antrópicas. Em vista da 

escala adotada, fatores climáticos são bastante homogêneos para todo o município e os litotipos, 

em geral, formado por rochas sedimentares (com algumas exceções). E isso justifica a legenda 

estruturada essencialmente nestes nos três elementos mencionados acima. 

O tratamento final aplicado ao shapefile (dado espacial) dos tipos de paisagens foi 

realizado a partir de edições vetoriais e correções topológicas, por meio de um geodatabase e 

regras impedindo a sobreposição ou vazios (gaps) no arquivo. 

 

4.4 Turismo 

 

Neste tópico, o principal interesse esteve em mapear, inventariar e segmentar os 

atrativos turísticos de Mineiros (GO). Primeiramente, admite-se que há algumas divergências 

entre a nomenclatura utilizada sobre o turismo, a exemplo de atrativos, equipamentos, produtos 

etc. Assim, a respeito da terminologia adotada compreende que “atrativos turísticos”61 é um 

termo que abarca todos os lugares, objetos ou acontecimentos de interesse turístico e que, por 

isso, motivam o deslocamento de grupos humanos para conhecê-los (EMBRATUR, 1984). 

Esse termo será levado em consideração ao longo da tese, devido a disponibilidade de 

atrativos que são encontrados em Mineiros e que, em grande parte, relacionam-se com os 

aspectos geográficos – e por isso, espaciais – deste município. 

Já os “equipamentos e serviços turísticos” são os conjuntos de edificações, instalações 

e serviços indispensáveis ao desenvolvimento das atividades turísticas, a exemplo dos meios de 

hospedagem, serviços de alimentação, entretenimento, agenciamento, informações, dentre 

outros (EMBRATUR, 1984). 

 
61 Barretto (1995) considera como atrativo turístico tudo aquilo que atrai o turista. Ainda, para a autora, atrativo 

turístico e recurso turístico podem ser sinônimos. 
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A “infraestrutura turística” é o conjunto de obras e instalações de estrutura física que 

são base para as condições de desenvolvimento de uma unidade turística (atrativo, município, 

região etc.), a exemplo dos sistemas de transporte, comunicações, abastecimento (água e 

energia), saneamento básico, dentre outros (EMBRATUR, 1984). 

Em vista disso, o “potencial turístico” pode ser entendido como: 

A existência de condições objetivas favoráveis da oferta turística, dos aspectos 

normativo-institucionais e de outros fatores complementares capazes de viabilizar, 

por meio do adequado planejamento, uma exploração turística sustentável destinada 

a satisfazer uma demanda atual ou latente (ALMEIDA, 2006, p. 215-216). 

 

Por conseguinte, o potencial turístico está relacionado diretamente com a oferta de 

atrativos, equipamentos, serviços e infraestrutura turística do município. Sobre isso, Almeida 

(2006, p. 215-216) afirma que municípios com potencial turístico são “aqueles possuidores de 

recursos naturais e culturais expressivos, encontrando no turismo diretrizes para o 

desenvolvimento socioeconômico do município”. 

Esta fase, em caráter operacional subdividiu-se em duas etapas, sendo a coleta de dados 

em campo e escritório, e a aplicação da geoinformação através da organização do banco de 

dados, espacialização, segmentação e cartografia dos atrativos turísticos. 

As atividades de campo foram realizadas ao longo de dois anos em 04 a 06 de agosto de 

2017, 09 e 10 de março de 2018, 27 de julho de 2018 e 24 e 25 de outubro de 2018, visitando 

o Parque Nacional das Emas, Pinga-Fogo, Secretaria Municipal de Turismo, a cidade de 

Mineiros e atrativos turísticos do município. As atividades de campo proporcionaram a coleta 

de dados e demarcação das coordenadas geográficas dos atrativos (pontos e trilhas) via Global 

Navigation Satellite System (GNSS), além da coleta de informações locais, catalogação por 

meio de fotografias e descrições dos atrativos turísticos. 

As atividades de escritório constaram em filtrar os dados de campo e organizar um banco 

de dados espaciais, tabulares e fotográficos. Outras atividades em escritório de suma 

importância foram a solicitação e organização dos atrativos turísticos para os agentes 

envolvidos com o turismo em Mineiros62, nesse caso, associações de guias turísticos, agências 

de turismo, guias de turismo independentes, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e a 

consulta ao primeiro inventário turístico de Mineiros, elaborado por César (2001). 

 
62 Tiveram papel fundamental os guias turísticos Joel Jesus Silva e Nébias Silva por meio da Associação de Guias 

de Turismo Filhos do Cerrado (ACF), Nélio Silva Carrijo por meio da agência Trilhas do Cerrado, Ana Luzia 

Souza Cunha por meio da Pousada do Glória e Alex Martins Cardoso (Superintende de Cultura e Turismo) por 

meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Mineiros. 
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Além disso, a pesquisa bibliográfica e eletrônica contribuiu para a aquisição de dados 

sobre atrativos turísticos, como sites e blogs (comerciais e pessoais)63; fotos inseridas e 

compartilhadas no Google Earth Pro; locais inseridos e compartilhados no Google Maps; 

pontos, trilhas e fotos compartilhadas no aplicativo Wikiloc; bases cartográficas de órgãos 

públicos como as Bases Cartográficas Contínuas (BC) de Goiás e Distrito Federal 

disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na escala de 

1:100.00064; Cadastro Nacional de Cavernas (CNC) organizado pela Sociedade Brasileira de 

Espeleologia (SBE)65; Acervo Fundiário organizado pelo Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (Incra)66; Mapa de Geodiversidade do estado de Goiás e Distrito Federal 

elaborado pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM)67; e infraestrutura viária 

disponibilizada pelas iniciativas DNIT Geo, DNIT SNV e VGeo sob responsabilidade do 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)68. 

Na fase da aplicação da geoinformação dois momentos foram relevantes para análise do 

turismo. Primeiramente, nas atividades de campo e escritório mencionadas anteriormente, 

desde a coleta, à criação e organização do banco de dados espaciais (para dados de campo e 

dados recebidos dos agentes envolvidos com o turismo). Em seguida, a partir da aplicação da 

geoinformação, estruturou-se os atrativos turísticos, espacializando-os e segmentado-os para 

uma cartografia do turismo de cunho avaliativo. 

O banco de dados foi estruturado no módulo ArcCatalog do ArcGIS 10.6.1, a partir de 

de um geodatabase, onde os atrativos foram subdivididos em feature datasets e, por fim, cada 

atrativo turístico foi armazenado como uma feature class. 

A segmentação dos atrativos (feature datasets) se deu conforme o Inventário da Oferta 

Turística do Ministério do Turismo (MTur) coordenado por Lima (2011) e corroborou com as 

definições de atrativos turísticos, equipamentos e serviços turísticos, e infraestrutura turística 

da Embratur (1984). Lima (2011) ainda prevê a organização dos atrativos turísticos em 

categorias, tipos e subtidos, adaptadas conforme as necessidades do inventário turístico para 

Mineiros e apresentados, detalhadamente nos resultados da tese. 

 
63 https://voooe.wordpress.com/ (Angelita Oliveira). 

http://mineiros.com/ (Edelcarmen Maria Forselius; Martiniano José da Silva; Nélio Silva Carrijo; Nébias Silva). 

http://www.eldorado790.com.br/ (Rádio Eldorado). 

http://cachoeirasecascatas.blogspot.com/ (Guia das Cachoeiras do Brasil). 
64 https://www.ibge.gov.br/geociencias/cartas-e-mapas/bases-cartograficas-continuas/15759-

brasil.html?t=acesso-ao-produto 
65 http://www.cavernas.org.br/cnc/ 
66 http://acervofundiario.incra.gov.br/acervo/acv.php 
67 http://www.cprm.gov.br/publique/Gestao-Territorial/Gestao-Territorial/Mapas-de-Geodiversidade-Estaduais-

1339.html 
68 http://www.dnit.gov.br/planejamento-e-pesquisa/dnit-geo 

https://voooe.wordpress.com/
http://mineiros.com/
http://www.eldorado790.com.br/
http://cachoeirasecascatas.blogspot.com/
https://www.ibge.gov.br/geociencias/cartas-e-mapas/bases-cartograficas-continuas/15759-brasil.html?t=acesso-ao-produto
https://www.ibge.gov.br/geociencias/cartas-e-mapas/bases-cartograficas-continuas/15759-brasil.html?t=acesso-ao-produto
http://www.cavernas.org.br/cnc/
http://acervofundiario.incra.gov.br/acervo/acv.php
http://www.cprm.gov.br/publique/Gestao-Territorial/Gestao-Territorial/Mapas-de-Geodiversidade-Estaduais-1339.html
http://www.cprm.gov.br/publique/Gestao-Territorial/Gestao-Territorial/Mapas-de-Geodiversidade-Estaduais-1339.html
http://www.dnit.gov.br/planejamento-e-pesquisa/dnit-geo
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Logo, os atrativos são segmentados em três categorias e subdivididos de acordo com 

tipos e subtipos de atrativos turísticos. 

A “Categoria A – Infraestrutura de apoio ao turismo” representa as instalações e serviços 

(públicos e privados), importantes para proporcionar o bem-estar dos residentes e dos turistas 

(visitantes), a exemplo do sistema de transporte, de saúde, de comunicação e outras estruturas 

básicas e facilidades para o município (LIMA, 2011). 

A “Categoria B – Serviços e equipamentos turísticos” representa o conjunto de 

estabelecimentos prestadores de serviços em prol de condições para boa estada dos visitantes, 

a exemplo da hospedagem, alimentação, diversão, transporte, agenciamento, entre outros 

(LIMA, 2011). 

A “Categoria C – Atrativos turísticos” envolve os elementos da natureza, cultura e 

sociedade, como lugares, acontecimentos, objetivos, pessoas e ações, que são os motivadores 

para que turistas (visitantes) saiam de suas residências para conhecer, vivenciar e aproveitar 

esses atrativos no local de destino (LIMA, 2011). 

A segmentação dos atrativos turísticos foi estabelecida conforme o Quadro 11 e 

realizada no ArcMap 10.6.1. Para facilitar a criação dos campos nas tabelas de atributos e 

organização dos dados, o inventário foi construído a partir de um geodatabase e os campos 

criados automaticamente por meio da construção de um model builder. 

 

Quadro 11 - Características das potencialidades dos atrativos turísticos 

Grupo Classe Característica 

Status 

Potencial 

Atrativos que apresentam apelo turístico, mas 

carecem de infraestrutura e serviços para seu 

aproveitamento. 

Emergente 

Atrativos que apresentam viabilidade de 

ampliação das atividades turísticas, mas carecem 

de infraestrutura ou serviços e, ainda assim, são 

parcialmente aproveitados com produtos 

turísticos. 

Consolidado 

Atrativos que são amplamente aproveitados pelo 

turismo, considerados como produtos turísticos 

consolidados. 
Fonte: Adaptado de Pellegrini Filho (1993); Almeida (2006); Costa (2014); Oliveira (2016) 
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Quadro 11 - Características das potencialidades dos atrativos turísticos – continuação 

Possibilidade69 

Baixa 

O atrativo apresenta pouca possibilidade de 

emergir para um status superior (Potencial -> 

Emergente; Emergente -> Consolidado), 

justificado pelo baixo interesse de aproveitamento 

turístico e pela ausência de infraestrutura e 

serviços turístico. 

Média 

O atrativo apresenta possibilidades de avançar em 

seu status (Potencial → Emergente; Emergente → 

Consolidado), justificado pelo interesse de seu 

aproveitamento turístico e superação de 

infraestrutura e serviços ausentes ou insuficientes. 

Alta 

O atrativo apresenta boas condições para avançar 

seu status, justificado pelo interesse de seu 

aproveitamento turístico mais intensivo (Potencial 

→ Emergente) ou por sua infraestrutura e serviços 

suficientes para torná-lo um produto (Emergente 

→ Consolidado). 

Distância - 
Distância em quilômetros (km) desde a cidade de 

Mineiros e o atrativo turístico. 
Fonte: Adaptado de Pellegrini Filho (1993); Almeida (2006); Costa (2014); Oliveira (2016) 

 

A distância considerada foi calculada por meio de uma malha viária contendo rodovias 

federais, rodovias estaduais e estradas municipais70. Além das bases cartográficas obtidas para 

as rodovias, as mesmas foram submetidas a correções de seus traçados, através de imagens do 

satélite Landsat-8 e basemap Bing no ArcGIS. Quando da necessidade de trajetos, algumas 

estradas municipais foram vetorizadas manualmente sobre as imagens, ou obtidas através da 

função trajeto (track) dos receptores GNSS levados para as atividades de campo, indicando o 

trajeto até os atrativos turísticos. 

As distâncias foram calculadas para todos os atrativos desde a centralidade do perímetro 

urbano, até o local mais próximo de locomoção para o atrativo, ou seja, as distâncias das trilhas 

não foram consideradas. O cálculo da distância foi realizado através do plugin Menor Distância 

no QGIS 2.18 Las Palmas. 

O banco de dados do inventário turístico caracteriza a oferta turística do município, 

consolidada ou ainda em potencial. Para caracterizar a oferta turística, foram produzidos mapas 

 
69 A possibilidade aplica-se apenas a atrativos dotados de status “potencial” ou “emergente”, visto que os atravitos 

“consolidados” são considerados como produtos turísticos de aproveitamento efetivo para o turismo. 
70 As rodovias Federais e Estaduais foram disponibilizadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes (DNIT) pelo endereço: http://servicos.dnit.gov.br/vgeo/#. Do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) utilizou-se as estradas da Base Cartográfica Contínua do Brasil ao Milionésimo (BCIM) para 

refinamento da precisão dos traçados, disponível no endereço: https://www.ibge.gov.br/geociencias/cartas-e-

mapas/bases-cartograficas-continuas/15759-brasil.html?=&t=sobre. Por fim, a Base Cartográfica Contínua das 

Unidades da Federação Goiás e Distrito Federal (BC100/GO_DF) foi utilizada para o refinamento dos traçados 

das rodovias e levantamentos das principais estradas municipais, disponível no endereço: 

ftp://geoftp.ibge.gov.br/cartas_e_mapas/bases_cartograficas_continuas/bc100/go_df/. 

http://servicos.dnit.gov.br/vgeo/
https://www.ibge.gov.br/geociencias/cartas-e-mapas/bases-cartograficas-continuas/15759-brasil.html?=&t=sobre
https://www.ibge.gov.br/geociencias/cartas-e-mapas/bases-cartograficas-continuas/15759-brasil.html?=&t=sobre
ftp://geoftp.ibge.gov.br/cartas_e_mapas/bases_cartograficas_continuas/bc100/go_df/
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para o turismo (cartografia do turismo) contendo a localização de todos os atrativos turísticos 

levantados para o município. 

Os mapas temáticos foram produzidos no ArcMap 10.6.1, através de um mapa geral dos 

atrativos turísticos de Mineiros e quatro mapas articulados em escalas cartográficas maiores. 

A cartografia do turismo auxiliou, além da identificação e espacialização dos atrativos 

turísticos, na avaliação quali-quantitativa da oferta turística disponível atualmente em Mineiros. 

Tal proposta almeja a apontar a diversidade e diferenciação dos atrativos alinhada à proposta 

de desenvolvimento do turismo no município. 

 

4.5 Zoneamento 

 

Os procedimentos aqui apresentados refletem a proposta de um zoneamento turístico 

das paisagens para Mineiros (GO) e que, por isso, tem como suporte a cartografia de paisagens, 

através dos tipos de paisagens do município71. 

A proposta de um zoneamento embasado pelo conceito de paisagem e, 

operacionalmente, elaborado sob à luz da teoria dos geossistemas, foi embasado pelos 

pressupostos lançados por Berg (1947), que entendia o zoneamento como a divisão da 

superfície terrestre, a partir da homogeneidade ou diferenciação das paisagens, que representa 

uma das tarefas imediatas da geografia. Com isso, sua formulação também está embasada pelos 

pressupostos teóricos da Escola Russo-Soviética de Geografia, além das experiências práticas 

da Escola Cubana de Geografia que possui ampla tradição no planejamento do turismo por meio 

da geoecologia da paisagem72. 

Sobre isso, Silva e Rodríguez (2014) vêem o zoneamento como uma base essencial para 

estabelecer estratégias para o planejamento (ambiental e territorial), a partir de ações de gestão, 

sobretudo por meio de funcionalidades, que os autores denominam de zoneamento funcional.  

As bases de um zoneamento funcional são utilizadas para a proposta do zoneamento 

turístico das paisagens. Isso, por que, a proposta lançada para uma essa técnica de zoneamento 

prevê as potencialidades (funções) e fragilidades, duas situações que permitem uma noção 

essencial para o planejamento. Desse modo, para as zonas estabelecidas, são apontadas 

 
71 Conforme o tópico “4.3.6 Tipologia das paisages”. 
72 Sochava (1978b) reconhecia que o zoneamento era uma importante tarefa para a geografia e, a partir de sua 

teoria dos geossistemas, afirmava que essa técnica transformaria a maneira de pensar sobre o zoneamento. Sochava 

(1975b) afirmou que a partir dos geossistemas, foi lançada uma abordagem sistemática para zoneamentos, 

assegurando que os componentes significativos da natureza fossem considerados de maneira integrada. Desse 

modo, os geossistemas, orientados por sua homogeneidade ou diferenciação, permitem estabelecer valores e 

relevâncias para os componentes que constituem sua estrutura (vegetação, relevo, solos etc.). 
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possibilidades de aproveitamento, preservação, conservação etc., mediante as características 

das paisagens ali presentes. 

A seguir, são especificados os procedimentos realizados para a elaboração do 

zoneamento turístico das paisagens do município de Mineiros.  

 

4.5.1 Variáveis e índices 

 

O zoneamento turístico das paisagens levou em consideração 11 variáveis, sendo 8 

representadas por índices das paisagens a partir do mapeamento dos tipos de paisagens para 

Mineiros (GO). 

Para isso, levou-se em consideração algumas experiências anteriores de zoneamentos, 

cartografia de paisagens e classificação de geossistemas para o planejamento do turismo, ou 

mesmo planejamento ambiental e territorial. 

Silva e Eichenberg (2014) utilizam hipsometria, unidades geológicas, unidades de 

relevo e uso e cobertura da terra para elaborar um zoneamento para fins turísticos. Marques 

Neto et al. (2017) elaboram um zoneamento ambiental, utilizando as variáveis de declividade, 

hipsometria, compartimentação geomorfológica, geologia, solos, uso e cobertura da terra e 

cobertura vegetal. Serrano (2017) elabora um zoneamento da paisagem urbana e utilizando as 

mesoformas do relevo, composição litológica, solos e vegetação originária. 

Freitas e Santos (2014) elaboram um zoneamento ambiental para bacia hidrográfica e 

utilizam os atributos morfométricos, métricas da paisagem, dados censitários, geomorfologia, 

geologia e solos. Albisu et al. (1999) elaboram um zoneamento territorial considerando o 

relevo, litologia, clima, solos, vegetação e uso e cobertura da terra. Domínguez e Santander 

(2011) utilizam geomorfologia, geologia, clima, hidrologia, uso e cobertura da terra, 

biodiversidade e alguns índices da paisagem para propor um zoneamento ecoturístico. 

Como visto, algumas variáveis são onipresentes em propostas de zoneamento, a 

exemplo do uso e cobertura da terra, geologia, geomorfologia e algumas outras. Essas variáveis 

foram fundamentais para estabelecer a síntese para os tipos de paisagens e, por isso, não foram 

empregadas de modo direto no zoneamento, para evitar uma redundância ou “supervalorização” 

das classes.  

Por isso, para o zoneamento, optou-se por outras variáveis e índices de paisagens de 

interesse, sobretudo para o planejamento do turismo. 

Os índices de paisagens são recursos a serviço de políticas de gestão para as paisagens 

através do zoneamento. Os indicadores são válidos, neste sentido, para tomar boas decisões 
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(SALA, 2009). A utilização dos indicadores será útil, portanto, para avaliar e monitorar 

diferentes realidades territoriais, além de facilitar a identificação de recursos, qualidades e 

problemas, relevantes para o planejamento das paisagens (ROMERO et al., 2019). 

As variáveis (espaciais) foram todas processadas em Sistema de Informações 

Geográficas (SIG), sendo 3 extraídas a partir da: distância das estradas, densidade de atrativos 

turísticos e áreas prioritárias para a conservação, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente 

(MMA). 

Enquanto outras 8 variáveis foram extraídas de índices de paisagens, a partir do 

mapeamento dos tipos de paisagens: singularidade, diversidade, complexidade, disposição ao 

turismo, naturalidade, Proporção Complexa das Paisagens (PCP), Propriedade dos Atrativos 

por Paisagens (PAP) e Índice de Qualidade Visual das Paisagens (QVP). Todas as variáveis 

foram processadas utilizando o ArcGIS 10.6.1 nos módulos ArcMap e ArcCatalog. A descrição 

de cada variável e dos índices utilizados é indicada abaixo: 

1) Distância das estradas: A distância das estradas foi obtida a partir da métrica de 

distância euclidiana na toolbox Spatial Analyst, toolset Distance e ferramenta Euclidian 

Distance no ArcGIS. Este é um produto obtido a partir dos tipos de acessos aos atrativos 

turísticos no município, ou seja, interessa saber a proximidade dos atrativos com relação aos 

acessos disponíveis.  

A opção de utilizar as estradas (em distância euclidiana) corrobora com a afirmação de 

Costa (2009) de que naturalmente, a evolução do turismo não pode ser dissociada do 

desenvolvimento dos transportes. De acordo com o autor, “a diminuição da distância relativa 

pela evolução tecnológica e pelo desenvolvimento das infraestruturas de transporte tem sido 

comumente apontada como um elemento fundamental para o aumento das deslocações 

turísticas” (COSTA, 2009, p. 125-126). 

Dessa maneira, assume-se que quanto menor a distância de um atrativo com relação a 

um acesso qualquer, melhor será sua disposição para o turismo, de maneira que foram divididas 

em 1-Pouco Aceitável, 2-Aceitável, 3-Adequada e 4-Ótima (Apêndice 9A). 

2) Densidade de atrativos turísticos: Calculou-se a densidade de atrativos turísticos a 

partir da toolbox Spatial Analyst, toolset Density e ferramenta Kernel Density no ArcGIS. 

Adensidade foi obtida a partir do inventário turístico, de atrativos referentes às categorias 

“atrativos naturais”, “atrativos culturais” e “equipamentos e serviços de lazer”. 

Goulart (2015) também utilizou a densidade dos atrativos turísticos (distribuição 

geográfica) como uma das variáveis para estabelecer um zoneamento turístico. A autora 

constatou que o procedimento se mostrou eficiente para subsidiar a proposta do zoneamento, 
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além de possibilitar o fomenta ao planejamento para desenvolvimento das atividades turísticas, 

objetivando a conservação do patrimônio natural, social, histórico e cultural, além de contribuir 

para o fortalecimento e gestão do turismo. 

A densidade de atrativos turísticos poderá indicar áreas com maior concentração 

(hotspots) de atrativos turísticos, informação essa, que é fundamental para apontar áreas com 

maior disposição à atividades turísticas. As classes de densidade de atrativos turísticos foram 

divididas em: 1-Muito baixa, 2-Baixa, 3-Média e 4-Alta (Apêndice 9B). 

3) Áreas prioritárias do MMA73: As áreas prioritárias para a conservação, utilização 

sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade brasileira foram definidas pelo Decreto 

nº 5.092/2004 (BRASIL, 2004) Portaria 126/2004 do MMA (MMA, 2004) que estabelecem 

que as áreas prioritárias para a conservação, utilização sustentável e repartição dos benefícios 

da biodiversidade. 

A área prioritária em questão refere-se ao código CP-495, denominada de Região do 

Alto Rio Araguaia e Parque Nacional das Emas, referente aos biomas Cerrado e Pantanal. Sua 

prioridade é considerada extremamente alta, tendo como recomendações o manejo e a criação 

de Unidades de Conservação (UC). Essa é a única área prioritária estabelecida pelo MMA e 

localizada, em sua maior extensão, no município de Mineiros (Apêndice 10A). 

4) Singularidade: Este é um índice de paisagens proposto por Rodríguez (2008a) e 

adaptado para o zoneamento turístico das paisagens. De acordo com o autor para determinar as 

categorias de singularidade das paisagens, poderá dividir-se 1 entre a área ocupada pelos tipos 

de paisagens. Neste caso, o índice de singularidade das paisagens é dado pela Equação 7: 

 

𝑆p =  
1

𝐴p
 𝑥 10.000          (7) 

 

Em que Sp é o valor de singularidade para determinado tipo de paisagem, Ap é a área do 

tipo de paisagem (em hectare – ha). Optou-se por adaptar a equação ao multiplicá-la por 10.000, 

como um valor constante para normalizar os resultados (entre 0 e 1) de Sp. Desse modo, as 

classes resultantes foram dispostas em: 1-Dominante (0 a 0,25)74; 2-Subdominante (0,25 a 0,5); 

3-Rara (0,5 a 0,75); 4-Única (0,75 a 1,0) (Apêndice 10B). 

Rodríguez (2008a) explica que as paisagens dominantes são aquelas que ocupam a 

maior área no contexto analisado. As paisagens subdominantes ocupam, geralmente, o segundo 

 
73 https://www.mma.gov.br/quem-%C3%A9-quem/item/7635-%C3%A1reas-priorit%C3%A1rias.html 
74 Rodríguez (2008a) propõe que a classe dominante deverá ser <0,05, todavia para a melhor representação no 

município de Mineiros (GO), optou-se por adotar o intervalo de 0 a 0,25 para paisagens dominantes. 

https://www.mma.gov.br/quem-%C3%A9-quem/item/7635-%C3%A1reas-priorit%C3%A1rias.html
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ou terceiro lugar em termos de área no contexto analisado, variando a singularidade entre 0,25 

e 0,5. As paisagens raras ocupam áreas limitadas e são pouco abundantes, variando a 

singularidade entre 0,5 e 0,75. Por fim, as paisagens únicas são aquelas com ocorrência restrita 

no contexto analisado ou que possuem ínfimas áreas, tendo seu índice de singularidade variando 

entre 0,75 e 1. 

5) Diversidade: Derivado da diversidade de Shannon-Weaner este índice foi adaptado da 

proposição de Baev e Lyubomir (1995) e Baev e Penev (1995) e seguindo o exemplo de Chávez 

et al. (2019b). O cálculo do índice de diversidade das paisagens ocorre, levando em 

consideração, o número de unidades de paisagens (hierarquias inferiores), dentre as 272 

unidades, presentes – ou inseridas – nos limites dos 16 tipos de paisagens (hierarquias 

superiores), conforme a Equação 8: 

 

𝐷𝑝 =  ∑ 𝑈𝑝 ⊂ 𝑇𝑝𝑈𝑝,          (8) 

 

Onde Dp é o índice de diversidade das paisagens, ∑Up é o somatório das unidades de 

paisagens, Tp os tipos de paisagens e ⊂ indica que Up estão contidas em Tp. 

Dobrolyubov et al. (2006) reconhecem que uma das direções da pesquisa sobre 

paisagens está diretamente relacionada à estimativa da diversidade das paisagens, 

principalmente no que tange às informações provenientes da geoinformação e utilizando 

técnicas matemáticas. 

A distribuição das classes foi realizada com base em estatística básica (distribuição de 

frequência e agrupamento de dados). Assim, dividiram-se quatro classes: 1-Baixa (5 - 16,25); 

2-Média (16,25 - 27,5); 3-Regular (27,5 - 38,35); 4-Alta (38,35 - 50) (Apêndice 11A). 

6) Complexidade: O índice de complexidade das paisagens foi proposto por Snacken e 

Antrop (1983), e leva em consideração o número de polígonos (da sobreposição inicial dos 

elementos das paisagens) contidos em cada tipo de paisagem (Equação 9). Tendo em vista os 

16 tipos de paisagens mapeados em Mineiros, a destruição dos polígonos ficou da seguinte 

maneira: 

 

I = 6.394 

II = 1.426 

III = 3.845 

IV = 6.999 

V = 5.009 

VI = 14.273 

VII = 2.195 

VIII = 5.931 

IX = 8.930 

X = 3.705 

XI = 1.917 

XII = 6.048 

XIII = 12.023 

XIV = 2.918 

XV = 2.136 
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XVI = 1.708 

 

𝐶𝑝 =  ∑ 𝑝𝑜𝑙 ⊂ 𝑇𝑝𝑝𝑜𝑙,          (9) 

 

Onde Cp é o índice de complexidade das paisagens, ∑pol é o somatório dos polígonos 

oriundos da sobreposição dos elementos das paisagens, Tp os tipos de paisagens e ⊂ indica que 

os polígonos (“pol”) estão contidas em Tp. 

A distribuição das classes foi realizada com base em estatística básica (distribuição de 

frequência e agrupamento de dados) e adaptada de Chávez et al. (2019b). Os autores consideram 

uma alta complexidade os tipos de paisagens que abarcam mais de 10.000 polígonos, média 

complexidade quando abarcam entre 2.000 e 10.000 polígonos e de baixa complexidade as 

paisagens que contém quantidade de, no máximo, 2.000 polígonos. Assim, dividiu-se quatro 

classes: 1-Uniforme (< 4638 pol.); 2-Variada (4638 a 7850 pol); 3-Incomum (7850 a 11062 

pol); 4-Complexa (> 11062) (Apêndice 11B). 

7) Proporção Complexa das Paisagens (PCP): Foi proposto por Snacken e Antrop 

(1983) sob o nome de complexidade corológica. Este índice é calculado a partir da razão do 

número total de polígonos (da sobreposição inicial dos elementos das paisagens) pela área dos 

tipos de paisagens no qual estão contidos (Equação 10). A distribuição das classes foi realizada 

com base em estatística básica (distribuição de frequência e agrupamento de dados) e 

organizada de acordo com o cenário disposto no município. Para o zoneamento turístico das 

paisagens, foi adaptado através da multiplicação por uma constante, para normalizar os 

resultados de PCP. Os 16 tipos de paisagens de Mineiros se apresentam com o seguinte PCP: 

 

I = 6.394 (7,57) 

II = 1.426 (1,59) 

III = 3.845 (4,39) 

IV = 6.999 (35,11) 

V = 5.009 (35,02) 

VI = 14.273 (10,30) 

VII = 2.195 (11,16) 

VIII = 5.931 (24,62) 

IX = 8.930 (9,22) 

X = 3.705 (5,29) 

XI = 1.917 (17,04) 

XII = 6.048 (7,75) 

XIII= 12.023 (9,19) 

XIV = 2.918 (31,94) 

XV = 2.136 (25,78) 

XVI = 1.708 (7,69) 

 

 

𝑃𝐶𝑃 =  
∑𝑝𝑜𝑙

𝐴𝑇𝑝
 𝑥 100          (10) 
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Onde PCP é a proporção complexa das paisagens, ∑pol é o somatório dos polígonos 

oriundos da sobreposição dos elementos das paisagens e ATp a área de cada tipo de paisagem. 

Optou-se por adaptar a equação ao multiplicá-la por 100, como um valor constante para 

normalizar os resultados. 

O PCP tem a função de normalizar o índice de complexidade das paisagens, visto que a 

complexidade se aproximará de um cenário onde os tipos de paisagens mais extensos tenderão 

a apresentar maior número (somatório) de polígonos com relação às paisagens menores. Assim, 

o PCP, leva em consideração o mesmo somatório de polígono, mas dividindo-o pela área de 

cada tipo de paisagem, ou seja, o PCP passa a refletir uma complexidade de paisagem 

proporcional a área do tipo de paisagem. Isso reduz as tendências apresentadas de que maiores 

limites de paisagens terão maio número de polígonos. 

As classes resultantes foram dispostas em: 1-Baixa Proporção (1,50 a 10); 2-Média 

Proporção (10 a 19); 3-Proporção Regular (19 a 27); 4-Alta Proporção (>27) (Apêndice 12A). 

8) Disposição ao turismo: A disposição das paisagens ao turismo foi um índice calculado 

através do número de atrativos turísticos referentes às categorias “atrativos naturais”, “atrativos 

culturais” e “equipamentos e serviços de lazer”, contidos em cada tipo de paisagem (Equação 

11). A distribuição das classes foi realizada com base em estatística básica (distribuição de 

frequência e agrupamento de dados) e organizada de acordo com o cenário disposto no 

município. A disposição quantitativa com relação a cada tipo de paisagem é especificada 

abaixo: 

 

I = 5 

II = 6 

III = 1 

IV = 6 

V = 4 

VI = 22 

VII= 1 

VIII = 26 

IX = 0 

X = 0 

XI = 0 

XII = 5 

XIII = 6 

XIV = 2 

XV = 1 

XVI = 2 

 

𝐷𝑡 =  ∑ 𝑎𝑡𝑡 ⊂ 𝑇𝑝𝑎𝑡𝑡,          (11) 

 

Onde Dt é o índice de disposição das paisagens ao turismo, ∑att é o somatório dos dos 

atrativos turísticos, Tp os tipos de paisagens e ⊂ indica que os atrativos turísticos (“att”) estão 

contidas em Tp. 
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Dessa mandeira, entende-se que quanto maior a quantidade de atrativos em uma 

paisagem, maior será sua possibilidade de desenvolver – e consolidar – as atividades turísticas. 

As classes resultantes foram dispostas em: 1-Pouco Dispostas (0 a 7); 2-Medianamente 

dispostas (7 a 14); 3-Moderadamente Dispostas (14 a 20); 4-Dispostas (20 a 26) (Apêndice 

12B). 

9) Naturalidade: O índice de naturalidade das paisagens foi adaptado de acordo com as 

propostas de Machado (2004) e Rodríguez (2008a). A naturalidade foi determinada a partir do 

uso e cobertura da terra, considerando a proporção de classes compreendidas como naturais 

(formação de cerrado savânica, campestre, água etc.) e antrópicas (área urbana, agricultura) 

avaliadas a partir da predominância de cada classe de uso e cobertura da terra nos tipos de 

paisagens (Equação 12). 

 

𝑁𝑎 =  𝑃𝑢𝑠𝑜, 𝑃𝑢𝑠𝑜 ⊂ 𝑇𝑝         (12) 

 

Onde Na é o índice de naturalidade das paisagens, Puso é a predominância das classes de 

uso e cobertura da terra divididas entre “naturais” e “antrópicas”, Tp os tipos de paisagens e ⊂ 

indica que as classes de uso e cobertura da terra estão contidas em Tp. 

Assim, a utilização do índice assume, neste caso, que quanto mais natural a paisagem 

for, melhor será ao turismo, sobretudo o turismo de natureza, atividade de maior relevância para 

o turismo em Mineiros.  

O índice de naturalidade baseia-se na ideia de inter-relação dos elementos naturais, 

tendo em vista que a paisagem é, primeiramente, entendida como uma formação natural. Dessa 

forma, a intensidade – ou o grau – de naturalidade ou de transformação (antropização), por meio 

de uma mensuração quantitativa, não é levado em consideração pelo índice, que aponta apenas 

para uma diferenciação qualitativa entre a predominância da naturalidade, intervenção ou 

transformação das paisagens (RODRÍGUEZ, 2008a). 

Machado (2004) complementa afirmando que o índice de naturalidade das paisagens 

está relacionado a um valor de conservação, apontando para diretrizes, seja para a preservação, 

seja para o aproveitamento às atividades turísticas, ou ainda como uma informação 

complementar sobre a situação natural das paisagens. 

Por fim, foram estabelecidas três classes de naturalidade das paisagens, resultando em: 

1-Transformada; 2-Natural sob Intervenção; 3-Natural (Apêndice 13A). 

10) Propriedade dos Atrativos por Paisagens (PAP): Este índice tem por objetivo avaliar 

o quantitativo de atrativos turístico em tipos de paisagens (Equação 13), a partir da 
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diferenciação (status) entre atrativos “consolidados”, “emergentes” e “potenciais”. Desse 

modo, foi estabelecido que atrativos em status de “potencial” equivalem a 1, “emergente” 

equivalem a 2 e “consolidado” equivalem a 3. Nos casos em que tipos de paisagens possuem 

diferentes status, somou-se o valor de cada status, por exemplo: somente atrativos potenciais 

(1), atrativos potenciais e emergente (1 + 2 = 3); atrativos emergentes e consolidados (2 + 3 = 

5), atrativos potenciais e consolidados (1 + 3 = 4) e assim por diante. A distribuição das classes 

foi feita com base em estatística básica (distribuição de frequência/agrupamento de dados). 

A disposição dos atrativos por status em cada tipo de paisagem é especificada a seguir: 

I = 6  

II = 4 

III = 1 

IV = 3 

V = 3 

VI = 6 

VII = 2 

VIII = 6 

IX = 0 

X= 0 

XI = 0 

XII = 2 

XIII = 6 

XIV = 4 

XV = 1 

XVI = 3 

 

𝑃𝐴𝑃 =  ∑Satt, Satt ⊂ 𝑇𝑝         (13) 

 

Onde PAP é a propriedade de atrativos por paisagens, ∑Satt é o somatório de atrativos 

turísticos a partir da diferenciação por status (“consolidado”, “emergente” e “potencial”), Tp os 

tipos de paisagens e ⊂ indica que o somatório de atrativos turísticos em diferenciação por status 

está contido em Tp. 

As classes resultantes para PAP foram definidas em: 1-Modesta (0 a 1); 2-Intermediária 

(2 a 3); 3-Regular (3 a 5); 4-Considerável (5 a 6) (Apêndice 13B). 

A Propriedade dos Atrativos por Paisagens (PAP) tem a função de normalizar o índice 

de disposição ao turismo, visto que este considera apenas o total de atrativos, enquanto índice 

de PAP diferencia o status em que os atrativos são avaliados (“potencial”, “emergente” ou 

“consolidado”). Tal fato, poderá indicar que o índice de PAP reflete a situação em que os tipos 

de paisagens se encontram frente ao desenvolvimento do turismo no contexto analisado. 

11) Qualidade Visual das Paisagens (QVP): O índice de qualidade visual das paisagens 

doi adaptado de acordo com a proposta de Chávez et al. (2019b). Para este índice considerou-

se 5 variáveis, sendo a variedade de formas do relevo (avaliada a partir das unidades 

geomorfológicas), a presença de vegetação natural (avaliada a partir do índice de naturalidade 

das paisagens), a presença de água (avaliada a partir da densidade de drenagem), e as formas 

das paisagens (avaliada a partir do índice de diversidade das paisagens) e a presença de 
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elementos excepcionais (avaliado a partir da beleza cênica ou relevância dos atrativos 

turísticos)75. O índice é disposto de acordo com a Equação 14: 

 

𝑄𝑉𝑃 =  VRtp +  Vtp +  Atp +  CFtp +  CEtp      (14) 

 

Onde QVP76 é o índice de qualidade visual das paisagens, VR a variedade de formas do 

relevo, V a presença de vegetação natural (índice de naturalidade das paisagens), A a presença 

de água (densidade de drenagem), CF as formas das paisagens (índice de diversidade das 

paisagens), CE a presença de de elementos ou atrativos excepcionais e Tp os tipos de paisagens. 

As classes resultantes do QVP foram dispostas em: 1-Baixa (0 a 6), 2-Média (7 a 8) e 

3-Alta (9 a 11)77 (Apêndice 14). 

Houve a necessidade de adaptação dos índices pois, em geral, foram propostos para 

paisagens distintas às do Cerrado brasileiro (no contexto de Cuba, Espanha, União 

Soviética/Rússia, dentre outros), além disso, os índices de paisagens são pouco explorados em 

estudos de Geografia no Brasil. Dessa maneira, se faz necessário adaptá-los à realidade do 

contexto estudado. 

Além disso, a escala qualitativa adotada para a legenda de cada índice das paisagens 

reflete o cenário encontrado no município de Mineiros, tal situação poderá e provavelmente irá 

variar de acordo com o contexto a ser aplicado e avaliado. 

 

4.5.2 Zoneamento turístico 

 

Tendo em vista os pressupostos teóricos já apresentados, a Figura 25 apresenta um 

panorama dos procedimentos realizados para a elaboração do zoneamento. Os procedimentos 

foram realizados pelo SIG ArcGIS 10.6.1 nos módulos ArcMap e ArcCatalog. 

 

 
75 Chávez et al. (2019b) incluem ainda a variável de fundo cênico das paisagens, denominada de “FE” pelos 

autores, conhecida também como diversidade visual do padrão das paisagens. 
76 Chávez et al. (2019b) ponderam cada uma das variáveis que compõe a equação (13) do QVP. No entanto, nesta 

tese optou-se por utilizar apenas o somatório e assumir “pesos igualitários” entre cada variável. 
77 Chávez et al. (2019b) estabeleceram que o índice de qualidade visual das paisagens seria alto quando o valor 

alcançasse 11 pontos, média quando for até 9 pontos e baixa quando for inferior a 8 pontos. No entanto, Mineiros 

(GO) classes foram organizadas de acordo com o cenário disposto no município. 
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Figura 25 - Procedimentos para elaboração do zoneamento 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

O banco de dados do zoneamento inclui todas as variáveis e índices do tópico “4.5.1 

Váriáveis e índices”. Os índices foram obtidos a partir dos tipos de paisagens de Mineiros. A 

variável “áreas prioritárias (MMA)” e todos os índices foram convertidos para raster pela 

ferramenta Feature to Raster (toolbox: Conversion Tools → toolset: To Raster). 

Os arquivos em formato raster foram submetidos ao processo de fuzzificação, que 

transforma os valores/variáveis do problema em valores fuzzy (Figura 26). Para isso, utilizou-

se a toolbox: Spatial Analyst Tools → toolset: Overlay → ferramenta: Fuzzy Membership. A 

função de associação (membership) Fuzzy Linear, para relacionar valores quantitativos 

(booleano) para graus de pertinência da lógica fuzzy78. 

 

 
78 Para uma explicação mais completa sobre a inferência fuzzy, consultar tópico “4.3.4 Inferência Fuzzy”. 
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Figura 26 - Exemplo de diferenciação de limites do raster em: A) Lógica Booleana e B) Lógica Fuzzy 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

Ruhof et al. (2005) outora também utilizaram a lógica fuzzy em zoneamentos de caráter 

geográfico e identificaram que um benefício significativo para isso foi a habilidade da lógica 

em codificar conhecimento inexatos sobre os limites das variáveis (e nesse caso, também dos 

índices) utilizadas. Os autores mencionam ainda que a inferência fuzzy apresenta: 

“Uma grade de valores relativos, que supera tecnicamente o processo de intersecção 

de conjuntos espaciais, como operações booleanas de mesma ordem de grandeza. A 

grande vantagem reside na possibilidade de avaliar o espaço geográfico 

continuamente, e não através de limites rígidos, como em conjuntos de dados 

estáticos. Tal processo cria uma superfície de decisão, que representa uma variação 

da grandeza avaliada, como a vulnerabilidade ambiental, oferecendo uma 

flexibilidade muito maior sobre problemas espaciais (RUHOFF et al., 2005, p. 2362). 

 

A síntese dos arquivos (sobreposição) foi realizada pela toolbox: Spatial Analyst Tools 

→ toolset: Map Algebra → ferramenta: Raster Calculator. Para a síntese (álgebra de mapas) 

considerou-se ponderar cada um dos arquivos (entre variáveis e índices). Optou-se pela 

ponderação devido a concordância de que as variáveis e índices respondem de maneira 

diferenciada quanto ao turismo no município de Mineiros. Sobre a álgebra de mapas para atingir 

uma síntese cartográfica, Queiroz Filho e Martinelli (2007, p. 18-19) consideram que: 

Não se pode mais ter os elementos em superposição ou em justaposição – 

característica básica dos mapas analíticos exaustivos –, e sim a fusão deles em tipos - 

unidades taxonômicas. Isto significa que, no caso dos mapas, devem-se identificar 

agrupamentos de unidades espaciais elementares caracterizadas por agrupamentos dos 

seus atributos ou variáveis. 

 

A) B) 
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Embora o zoneamento tenha plena competência em atuar como um instrumento para o 

planejamento ambiental e territorial, sua primeira aplicação almejada é para o planejamento do 

turismo no município. Por esse motivo, a ponderação foi distribuída de acordo com a 

pertinência de cada variável ou índice com relação ao desenvolvimento das atividades turísticas. 

No caso específico da ponderação, é conveniente abordar informações adicionais e 

conhecimento prévio para sua determinação e, assim, tornar as soluções pertinentes, visto que 

os pesos para cada variável e índice irá influenciar no estabelecimento das zonas resultantes.  

Por conseguinte, pode ser desejável distribuir “pesos” maiores (maior importância) para 

informações consideradas mais relevantes, ou seja, as que possuem maior importância para o 

“problema” a ser resolvido, nesse caso, de um zoneamento turístico. Uma ponderação adequada 

aos objetivos propostos, trará melhores soluções, mais alinhadas ao significado factual e a uma 

solução aceitável. 

A álgebra de mapas (síntese) foi elaborada a partir da Equação 15, descrita a seguir: 

 

ZON =  (Dat x 0,18) + (De x 0,06) + (Sp x 0,07) + (Dp x 0,11) + (Cp x 0,07) + (PCP x 0,07) +

(Dt x 0,14) + (Na x 0,07) + (PAP x 0,11) + (QVP x 0,10) + (AP x 0,02)    (15) 

 

Em que Zon é o zoneamento turístico das paisagens; Dat a densidade de atrativos 

turísticos; De a distância (euclidiana) das estradas; Sp o índice de singularidade das paisagens; 

Dp o índice de diversidade das paisagens; Cp o índice de complexidade das paisagens; PCP o 

índice de proporção complexa das paisagens; Dt o índice de disposição ao turismo; Na o índice 

de naturalidade das paisagens; PAP o índice de propriedade dos atrativos por paisagens; QVP 

o índice da qualidade visual das paisagens; e AP as áreas prioritárias para conservaçõa, 

estabelecidas pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). 

A menor ponderação foi dada para as áreas prioritárias do MMA, que indica a prioridade 

de proteção da biodiversidade. Embora essa seja uma variável relevante, do ponto de vista para 

o turismo de natureza e conservação ambiental, ela não apresenta uma relação estreita com as 

potencialidades turísticas. 

Mesmo que as recomendações dessa área prioritária sejam para o manejo e criação de 

Unidade de Conservação (UC), seus limites tem partes que coincidem com o Parque Nacional 

das Emas, porém sua maior extensão encontra-se em áreas de agricultura, sendo um indicativo 

da necessidade de criação de mais UC e, consequentemente, gerando possibilidades para, além 

da preservação, expansão das atividades turísticas em novas áreas protegidas, como já ocorre 

no Parque Nacional Emas. 
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Em contrapartida, as maiores ponderações foram distribuídas para a densidade de 

atrativos turísticos no município e o índice de propriedade dos atrativos por paisagens (PAP), 

justificadas devido ao maior apelo dos atrativos para o desenvolvimento e planejamento do 

turismo. Entende-se que, se não existem atrativos, o desenvolvimento do turismo se torna 

impossibilitado79. 

No entanto, as características das paisagens – bem como os índices derivados dos tipos 

de paisagens – também são relevantes na ponderação do zoneamento, tendo em vista que 

mesmo onde não existam atrativos turísticos mapeados, as paisagens podem indicar potencial 

e incentivar a busca e reconhecimento por novos atrativos. 

Após a sobreposição (álgebra de mapas) utilizou-se a toolbox: Spatial Analyst Tools → 

toolset: Reclass → ferramenta: Reclassify para desfuzzificar o resultado do zoneamento 

(síntese) e reclassificar os valores referentes às possíveis zonas de interesse ao turismo. A 

reclassificação resultou em cinco zonas (classes). 

A reclassificação obedeceu ao método do intervalo geométrico (geometric interval), que 

“cria quebras de classe com base em intervalor de classe que possuem uma série geométrica”. 

Esse método foi projetado para acomodar dados contínuos (por exemplo, dados fuzzyficados), 

criando um equilíbrio ao destacar diferenças entre valores médios e extremos (ESRI, 2019, 

online). 

Posteriormente, o arquivo raster resultante da reclassificação foi convertido para um 

arquivo vetorial em formato shapefile através da toolbox: Conversion Tools → toolset: From 

Raster → ferramenta: Raster to Polygon. 

O arquivo resultante da primeira síntese foi submetido a edições vetoriais, a fim de 

ajustar os limites e estabelecer as zonas definitivas para a proposta do zoneamento turístico das 

paisagens. Por fim, o arquivo foi submetido para correções topológicas por meio de um 

geodatabase e regras impedindo a sobreposição (overlaps) ou vazios (gaps) no arquivo. 

O produto resultante, embora refletisse um esboço de algumas zonas no município, 

ainda não refletiu em zonas coerentes para tomadas de decisão. Por isso, a primeira síntese foi 

entendida como um mapeamento do potencial turístico no município (Apêndice 15). 

Os próximos procedimentos se concentração na generalização das feições através da 

ferramenta Eliminate, visando dar agilidade nas edições e na eliminação de resíduos (feições 

 
79 A ponderação foi proposta de uma forma livre, de acordo com o que se considerou mais importante para o 

desenvolvimento do turismo, no âmbito municipal. Esta não tem a pretensão de se tornar um modelo inflexível 

para outras propostas de zoneamentos, entendendo que diferentes realidades e problemáticas exigem variáveis e 

pesos distintos. 
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mínimas) menores que 5ha. Além disso, novas edições foram realizadas, afim de agrupar ou 

suprimir áreas não consideradas como operacionais para zoneamento. Por fim, foram definidas 

as zonas de interesses comuns para a proposta do zoneamento, e também agrupadas em 

macrozonas. 

A proposta do zoneamento foi elaborada na escala cartográfica de 1:100.000 e indica 

classes (zonas) caracterizadas pela homogeneidade de seus atributos, influenciados 

principalmente pelas características naturais, mas também as sociais, culturais e econômicas. 

Para complementar o mapa e as discussões por zonas, foram elaborados quadros-síntese 

com a síntese das principais informações para cada zona proposta. A informações escolhidas 

para a estruturação dos quadros-síntese foram embasadas pelos trabalhos de Fávero, Nucci e 

De Biasi (2007), Castro, Cunha e Santos (2008), Manosso (2010), Amorim (2011), Osorio, 

Chávez e Sánchez (2012), Souza e Oliveira (2012), Puebla, Chávez e Martín (2013), Braz et al. 

(2015), Serrano (2017), Suárez et al. (2018), Eichenberg (2018) e García-Rivero et al. (2019). 

O zoneamento tem como principal finalidade a indicação de diretrizes e gestão 

diferenciadas, de acordo com as características de paisagens, recursos e potenciais em cada 

zona. Compreende-se, portanto, que as zonas indicam modelos de planejamento turístico, 

ambiental e territorial para de Mineiros, que melhor se adequam, principalmente, ao 

desenvolvimento turístico, econômico, conservação e preservação do município. 
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5 Resultados e Discussões 

 

Os resultados versam sobre os aspectos naturais e antroponaturais do município de 

Mineiros, discutidos a partir dos mapeamentos produzidos de morfoestrutura, vegetação e uso 

e cobertura da terra, geossistemas e atrativos turísticos. Por fim, o zoneamento turístico das 

paisagens reflete a síntese, tanto cartográfica, quanto da discussão dos resultados da fisiografia 

de Mineiros, direcionando-as para o planejamento do turismo. 

 

5.1 Fisiografia do município de Mineiros 

 

A fisiografia de Mineiros descreve os aspectos naturais e antroponaturais, e a 

representação dos elementos que constituem a estrutura das paisagens do município. 

Especificamente, os resultados apresentam a morfoestrutura, elaborada a partir da geologia, 

geomorfologia, solos, densidade de drenagem e topografia do terreno, que indicam o contexto 

mais amplo da organização das formações naturais das paisagens de Mineiros. 

O mapeamento da vegetação e uso e cobertura da terra representa um panorama da atual 

distribuição das formações florestais e da ocupação antrópica, bem como um indicativo de áreas 

naturais e antropizadas, informação valiosa para a prospecção de novas áreas a serem 

aproveitadas pelo turismo de natureza. 

Os geossistemas e as características das paisagens representam a síntese dos elementos 

naturais e antroponaturais, através de tipos de paisagens (taxonomia) apresentando um sistema 

complexo, hierarquicamente organizado e dinâmico. Além disso, a cartografia de paisagens 

subsidiou proposição de índices, a exemplo de complexidade e diversidade, apontando 

características funcionais das paisagens no contexto do seu aproveitamento para o turismo. 

A caracterização fisiográfica de Mineiros se inicia pelas características climáticas. Em 

geral, o clima do Cerrado é tropical estacional, com temperaturas médias anuais entre 20°C a 

22°C ou 24°C a 26°C, dependendo da região (COUTINHO, 2016). Nimer (1977) reconheceu 

que na região Centro-Oeste (área core do Cerrado), o clima dominante é quente e semiúmido, 

predominantemente homogêneo para toda a região, definido por quatro a cinco meses mais 

secos. 
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No inverno, as máximas mensais são semelhantes às do verão. As mínimas são mais 

baixas, caracterizando essa estação mais fria. Do ponto de vista térmico, a 

estacionalidade é pouco acentuada. Ela é pronunciada no que diz respeito à 

precipitação pluviométrica. Com médias anuais entre 1000mm e 1800mm, sua 

distribuição ao longo do ano permite distinguir claramente uma estação úmida, que 

concentra 80% das chuvas e que coincide com os meses de outubro a abril, da estação 

seca, que ocorre em junho, julho e agosto e costuma apresentar baixa pluviosidade e 

umidade relativa do ar em torno de 30% (COUTINHO, 2016, p. 66-67). 

 

Considerando o estado de Goiás, a variação na latitude tem influência sobre as 

temperaturas, a exemplo do Norte do estado (24 °C) e do Sul (22 °C). Outro elemento a 

influenciar na diâmica climática é o relevo, onde menores altitudes apresentam média de 

temperatura entre 22 °C, que diminuem para cerca de 20 °C em altitudes mais elevadas 

(NIMER, 1979; NASCIMENTO, 2016). 

Em suma, considera-se que o clima do estado de Goiás e Distrito Federal seja 

justificado pelos sistemas regionais de circulação atmosférica de origem equatorial, 

tropical e polar, e pelas características fisiográficas, sobretudo o relevo e a posição 

latitudinal, que condicionam para a região um regime climático marcado pela 

ocorrência de um verão quente e chuvoso, uma primavera com as temperaturas mais 

elevadas do ano e um inverno e outono seco (com umidade relativa do ar inferior a 

15%) e com elevada amplitude térmica diária (NASCIMENTO, 2016, p 37). 

 

Especificamente em Mineiros, baseando-se na classificação climática de Köppen para 

o Brasil, Alvares et al. (2013) consideraram que o município está dividido por dois tipos 

climáticos. Em maior parte, do centro ao norte do município, o clima é o Aw, tropical com 

estação seca de inverno. Sua principal característica é a estação chuvosa no verão (entre 

novembro a abril) e a estação seca de inverno, geralmente tendo julho como o mês mais seco. 

As precipitações quase sempre ultrapassam os 750mm anuais, podendo chegar entre 1.600mm 

a 1.800mm. As temperaturas médias do mês mais frio são superiores a 18°C (MONTEIRO, 

1951; NIMER, 1972, AKASHI JUNIOR, 2013; ALVARES et al., 2013). 

Na parte sul do município, em menor predominância, o clima é o Am, de monção ou 

tropical chuvoso de savana com inverno seco. Este é um clima de estação chuvosa no verão 

(novembro a abril) e estação seca bem delineada no inverno (maio a outubro), geralmente, julho 

é também o mesmo mais seco. Igualmente ao clima Aw, as precipitações são superiores a 

750mm, podendo atingir entre 1.500mm e 1.700mm anuais e as temperaturas médias do mês 

mais frio são superiores a 18°C (MONTEIRO, 1951; NIMER, 1972, AKASHI JUNIOR, 2013; 

ALVARES et al., 2013). 

Devido a variação climática em escala municipal apresentar um contraste suave, este 

não foi levado em consideração para a cartografia das paisagens. Embora suas características, 

de um modo geral, sejam importantes para a compreensão das formações florestais do Cerrado, 
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o clima foi considerado um elemento constando no condicionamento das paisagens de 

Mineiros. 

 

5.1.2 Morfoestrutura: elementos geológicos, geomorfológicos e pedológicos 

 

O aspecto geológico do município (Mapa 2) foi o principal atributo para o mapeamento 

morfoestrutural. Por isso, levou-se em consideração, primeiramente, as unidades geológicas 

predominantes, que exercem papel no controle estrutural e litológico em Mineiros. Verificou-

se que os controles tectônicos que definem a distribuição das unidades morfoestruturais advém 

do Cenozóico (mais recente), Mesozóico e Paleozóico, de acordo com a escala cartográfica 

adotada (1:500.000). 

Conforme Moreira et al. (2008), Mineiros compõe integralmente a Bacia Sedimentar 

Fanerozóica do Paraná e possui rochas do Paleozóico ao Cenozóico. Suas Formações 

geológicas estão organizadas em subdivisões da Bacia Sedimentar do Paraná, sendo a Bacia do 

Paraná I, Bacia do Paraná II, Bacia Serra Geral, Bacia Bauru e Formações Superficiais.  

De acordo com Nunes (2015, p. 124) as litologias predominantes “possuem diversas 

resistências a ação dos processos de intemperismo e consequentemente influencia na 

esculturação do relevo”. Corroborando com Tavares (2010), os compartimentos e unidades 

morfoestruturais estão condicionados em primeiro plano pelas unidades geológicas, que em 

geral, exercem controle sobre a rede de drenagem, conforme será explicado adiante. 
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Mapa 2 – Formações Geológicas do município de Mineiros (GO) 

 
Fonte: Autor (2018)  
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Com relação a hipsometria e declividade, existem contrastes marcantes em Mineiros. 

Ao Norte, coincidindo com a Depressão do Araguaia – Peixe, as altitudes não ultrapassam os 

500m, com topografia suave-ondulada. Ainda na Depressão, mas em sua transição entre o 

Chapadão do Rio Verde – Alto Garças, as declividades são as mais acentuadas de Mineiros, 

chegando em torno de 70° numa topografia fortemente escarpada. O contraste desta situação 

está presente também no Norte e no Sul do município, nos chapadões que se destacam na 

paisagem, ali as altitudes chegam a 1.000m e o relevo é muito plano, com declividades que, por 

vezes, não chegam a 1º de inclinação (Mapa 3). 

A densidade de drenagem não segue um padrão, exceto nos chapadões em que a 

quantidade de cursos d’água é limitada. É possível associar os falhamentos com a densidade de 

drenagem, em que áreas onde a tectônica associa-se aos canais fluviais, o contraste nas 

paisagens da Depressão do Araguaia – Peixe e os chapadões do município são, mais uma vez, 

bons exemplos. Na depressão a quantidade de falhas é considerada alta, e assim também se faz 

com a alta densidade de drenagem. A situação é semelhante em toda área central do município 

(maior número de falhas e alta densidade de drenagem). Em contrapartida, os chapadões quase 

sem nenhuma falha geológica mapeada, apresentam, como já explicado, baixa densidade de 

drenagem (Mapa 3). 

Quanto à Geomorfologia (Mapa 4), seguindo as informações propostas pelo 

Radambrasil (1983), Mineiros apresenta as seguintes unidades geomorfológicas: Planaltos e 

Chapadas da Bacia Sedimentar do Paraná, Planalto dos Guimarães (Alcantilados) e a Depressão 

do Araguaia. Derivam-se subunidades menores destes relevos, e destacam-se aqui, como 

exemplos predominantes, o Chapadão do Rio Verde - Alto Garças, Chapadão das Emas – 

Taquari, Patamares das Altas Bacias dos Rios Verde – Claro, Vertentes dos Vales Babilônia – 

Claro e Depressão do Araguaia – Peixe. 
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Mapa 3 - Topografia do município de Mineiros (GO) 

 
Fonte: Autor (2018)  
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Mapa 4 - Relevo do município de Mineiros (GO) 

 
Fonte: Autor (2018)  
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Quanto à pedologia de Mineiros (Mapa 5), Nunes (2015) destacou que as classes de 

solos predominantes, em nível de ordem, são respectivamente os Latossolos, Neossolos e 

Argissolos e, em nível de subordem, Latossolos Vermelhos, Argissolos Vermelhos e Neossolos 

Quartzarênicos. 

Os Neossolos, sobretudo os Quartzarênicos, são classes de solos consideráveis para 

Mineiros, devido a sua fragilidade para alguns tipos de uso da terra de caráter intensivo, 

exigindo manejo e planejamento. Representam a fase intermediária para os Latossolos 

Vermelho-Amarelos, possuindo textura de areia a areia-franca. Ocorrem, geralmente, nas áreas 

de topografia suave ondulada a ondulada, apresentam baixa capacidade de retenção de água e 

suscetibilidade natural a erosão (GUERRA et al., 1989; MARTINS e CHAGAS, 2015). Sobre 

a expressão quantitativa dos solos, os Latossolos Vermelhos são proeminentemente a classe de 

maior ocorrência (357.540ha), seguido pelos já mencionados Neossolos Quartzarênicos 

(195.020ha) e ainda os Argissolos Vermelhos (60.218ha). 

  



155 

Mapa 5 - Solos do município de Mineiros (GO) 

 
Fonte: Autor (2018)  
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A morfoestrutura de Mineiros foi definida a partir de três compartimentos e seis 

unidades morfoestruturais (Mapa 6). A partir dos compartimentos, foram obtidas seis unidades 

morfoestruturais, baseando-se em gêneses características. Os compartimentos são:  

• 1 - Compartimento das chapadas em superfícies aplainadas na Formação 

Cachoeirinha;  

• 2 - Compartimento da variação faciológica lateral entre planaltos residuais e 

depressão na Formação Aquidauana;  

• 3 - Compartimento interpatamar na Formação Botucatu. 

Enquanto as unidades estabelecidas foram: 

• 1A - Unidade do Patamar superior das chapadas; 

• 1B - Unidade do Patamar inferior das chapadas com planícies fluviais e 

depressões rasas;  

• 2A - Unidade do Patamar superior de planaltos residuais com baixos platôs;  

• 2B - Unidade do Patamar inferior de transição entre borda da cuesta e depressão;  

• 3A - Unidade do Patamar superior de colinas amplas e suaves;  

• 3B - Unidade do Patamar inferior de morros baixos e colinas dissecadas. 
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Mapa 6 - Morfoestrutura do município de Mineiros (GO) 

 
Fonte: Autor (2018)  
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Recorda-se que Mineiros está, em sua totalidade, na borda da Bacia Sedimentar do 

Paraná e que foi possível dividir o município em três compartimentos morfoestruturais e 

subdividi-los em três unidades morfoestruturais, devido às características geológicas, 

geomorfológicas, topográficas e pedológicas. 

Separou-se, em primeiro lugar, os setores das unidades geológicas (predominantes no 

município) que correspondem a cada compartimento morfoestrutural. Posteriormente, para a 

definição das unidades morfoestruturais, prosseguiu-se com as divisões baseadas, além das 

unidades geológicas (Mapa 2), topografia do terreno (Mapa 3), nas unidades geomorfológicas 

(Mapa 4), classes pedológicas (Mapa 5), falhas geológicas e drenagem, sucessivamente, por 

meio de correlação espacial entre cada uma das classes supracitadas.  

Os três compartimentos, predominantemente, estão sobre a Formação Cachoeirinha (1 

- Compartimento das chapadas em superfícies aplainadas na Formação Cachoeirinha), 

Formação Aquidauana (2 - Compartimento da variação faciológica lateral entre planaltos 

residuais e depressão na Formação Aquidauana) e Formação Botucatu (3 - Compartimento 

interpatamar na Formação Botucatu), conforme detalhado no Quadro 12.   
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Quadro 12 - Correlação dos atributos determinantes para a morfoestrutura de Mineiros 

Compartimento Unidade 
Formação Geológica 

(Determinante) 

Relevo 

(Determinante) 

Solos 

(Predominante) 
Altitude (m) Falhamentos 

Densidade de 

Drenagem 

1 

1A 

Formação Cachoeirinha  

Chapadão do Rio 

Verde - Alto Garças 
Latossolo 

Vermelho 

900m a 1.005m Baixa Baixa 

1B 
Chapadão das Emas 

- Taquari 
800m a 900m Baixa Muito Baixa 

2 

2A 

Grupo Itararé - Formação 

Aquidauana 

Planaltos Residuais 

Alcantilados 

Neossolo 

Quartzarênico  
700m a 900m Média Alta 

2B 
Depressão do 

Araguaia - Peixe 

Argissolo 

Vermelho 
411m a 600m Alta Muito Alta 

3 

3A 

Grupo São Bento - 

Formação Botucatu 

Vertentes dos Vales 

Babilônia – Claro 

Neossolo 

Quartzarênico 
700m a 900m Média Alta 

3B 

Depressões 

Interpatamares das 

Altas Bacias dos 

Rios Verde - Claro 

Neossolo 

Quartzarênico 
600m a 800m Alta Muito Alta 

Fonte: Autor (2018)  
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Compartimento 1 – Chapadas em superfícies aplainadas na Formação Cachoeirinha 

 

A Formação Cachoeirinha é a segunda maior unidade geológica em extensão no 

município e pode ser considerada como uma das mais importantes. Esta Formação é 

reconhecida por Moreira et al. (2008) e relaciona-se com a Cobertura Detrito-Laterítica 

Neogênica, assim denominadas pelo Radambrasil (1983). 

Esta Formação é responsável pela delimitação do Compartimento Chapadas em 

superfícies aplainadas na Formação Cachoeirinha (1), sendo esta Formação considerada da 

Época Pliocênica e, por isso, do Período Neogeno, estando presente ao sul do município e, 

depois que dividida pela Formação Botucatu surge novamente no Centro-Norte do município. 

Seu litotipo é composto por rochas sedimentares como os argilitos, arenitos e depósitos de areia, 

intercalados com níveis de conglomerados (MOREIRA et al., 2008). 

Conforme sugerido pela nomenclatura adotada, este compartimento coincide com a 

própria Formação Cachoeirinha, se alongam por vastas superfícies de aplanamento, com 

altitudes superiores a 800m que recobrem rochas Cenozóicas da Bacia Sedimentar do Paraná 

(RADAMBRASIL, 1983). É caracterizada pelos chapadões em patamares de Mineiros, ao 

Centro-Norte no Chapadão do Rio Verde - Alto Garças e ao Sul no Chapadão das Emas – 

Taquari80. Os chapadões ao norte do município (unidade morfoestrutural 1A), em geral, 

representam o reverso de parte da Cuesta do Caiapó em Mineiros.  

Relacionam-se a estes aspectos os Latossolos Vermelhos e superfícies aplainadas com 

poucos tributários dos rios da região, em uma densidade de drenagem muito baixa. O cenário 

descrito se tornou perfeito para o avanço da agricultura, que dominou o uso e cobertura da terra 

sobre os chapadões. Com exceção deste uso encontram-se, geralmente, Campos Limpos e Sujos 

e estreitas faixas de Matas Secas que se misturam em meio às Matas de Galeria dos poucos e 

modestos córregos que compõem a rede de drenagem nos chapadões. 

A agricultura é mais restringida nos chapadões do sul do município (Chapadão das Emas 

– Taquari), devido ao Parque Nacional das Emas que ocupa uma considerável extensão deste 

compartimento, mantendo a preservação da vegetação natural como os Campos Sujos, Cerrado 

Ralo e Típico. 

 

 
80 Ao Norte de Mineiros o Radambrasil (1983) considerou a menor ocorrência dos chapadões, relacionados ao que 

foi denominado de Planalto dos Guimarães (Alcantilados), também ao Norte da cuesta do Caiapó (unidade 

morfoestrutural 1A). Enquanto ao Sul, os chapadões surgem em maior concentração sobre os chamados Planaltos 

Setentrionais da Bacia Sedimentar do Paraná, também ao Sul da cuesta do Caiapó (unidade morfoestrutural 1B). 
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Unidade 1A – Patamar superior das chapadas 

 

A Unidade do Patamar superior das chapadas (1A) refere-se ao patamar de altitudes 

mais elevadas do compartimento das Chapadas em superfícies aplainadas na Formação 

Cachoeirinha (1). Esta unidade mofoestrutural corresponde ao reverso da cuesta do Caiapó e é 

constituída essencialmente por rochas sedimentares da Formação Cachoeirinha, que possuem 

topografia plana e inclinada suavemente em direção ao rio Paraná (GUERRA et al., 1989). 

Nas condições de relevo, o chapadão é a face que melhor representa esta unidade 

morfoestrutural. No mapeamento adotado, o Radambrasil (1983) denomina-o como Chapadão 

do Rio Verde - Alto Garças81. Neste chapadão ocorrem os Latossolos Vermelhos, como as 

classes de solos mais extensas da unidade morfoestrutural 1A. Esta situação também condiz 

com a maior área de agricultura no município, favorecida pelas condições topográficas dos 

relevos planos e suaves dos chapadões e pelos Latossolos, que favorecem a mecanização e a 

diversificação da agricultura (Figura 27). 

 

Figura 27 - Agricultura no Chapadão do Rio Verde - Alto Garças (unidade morfoestrutural 1A) 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

O Chapadão do Rio Verde – Alto Garças constitui, junto com o Chapadão das Emas – 

Taquari (unidade morfoestrutural 2B), dois grandes blocos de chapadões suaves, bem 

individualizados no contexto regional e que representam um expressivo prolongamento das 

condições estruturais e geológicas da bacia sedimentar do Paraná. 

Os chapadões desta unidade morfoestrutural se desfazem com o front da cuesta nos 

limites com a unidade morfoestrutural 2B (Patamar inferior de transição entre borda da cuesta 

e depressão) com desníveis de pouco mais de 300m na sua face mais conhecida, em direção a 

Formação Aquidauana (Figura 28).  

 
81 Denominado por Ab’Sáber e Costa Júnior (1950) e Nascimento (1992) de Plantalto do Rio Verde. 
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Figura 28 - Representação parcial da Cuesta do Caiapó em Goiás 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

Há ainda características semelhantes aos fronts da cuesta, mas não caracterizados como 

tal, que estão em sentido contrário, limitando-se a unidade morfoestrutural 3A (Patamar 

superior de colinas amplas e suaves) e 3B (Patamar inferior de morros baixos e colinas 

dissecadas)82, com desníveis entre 100m e 200m (Figura 29). 

 

Figura 29 - Escarpas dos chapadões da unidade morfoestrutural 1A na divisa entre a unidade morfoestrutural 3B 

 
Fonte: CPRM (2014) 

Organização e Edição: Autor (2018) 

 
82 O Radambrasil (1983) reconhece o padrão do front da cuesta tanto em direção a unidade morfoestrutral 2A 

(Patamar inferior de transição entre borda da cuesta e depressão) quando em direção a unidade morfoestrutural 3A 

(Patamar superior de colinas amplas e suaves), nomeando a unidade de relevo nestes locais como Patamares 

Dissecados da Borda da Cuesta do Caiapó. Entretanto há uma cuesta, cuja linha de front está entre a Formação 

Cachoeirinha (unidade 1A) e a Formação Botucatu (unidade 3B - Patamar inferior de morros baixos e colinas 

dissecadas), mas que não foi reconhecida no mapeamento geomorfológico do Projeto Radambrasil. 
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Unidade 1B – Patamar inferior das chapadas com planícies fluviais e depressões rasas 

 

No sentido oposto à unidade morfoestrutural 1A, localiza-se a Unidade do Patamar 

inferior das chapadas com planícies fluviais e depressões rasas (1B), no sul de Mineiros. É uma 

das unidades mais extensas (em torno de 147.000ha) e ocupa o centro e a maior parte do Parque 

Nacional das Emas. Possui certa homogeneidade com relação aos atributos considerados para 

o mapeamento da morfoestrutura, a exemplo do relevo. 

De relevo tabular e muito plano, com dissecações muito baixas que não ultrapassam 3° 

(baixa densidade de falhamentos), a unidade morfoestrutural 1B é predominantemente 

composta pela Formação Cachoeirinha e sobre os rios e córregos que atravessam o Parque 

Nacional das Emas, como rio Formoso, são identificados Depósitos Aluvionares. “Nessas áreas 

predominam modelados suaves, do tipo tabular, com formas muito amplas e relevos 

conservados, do tipo pediplano.” (NASCIMENTO, 1992, p. 12) 

Coincidem com os Depósitos Aluvionares, as Planícies e Terraços Fluviais e uma 

pequena área de Depressões Rasas, próximas da cabeceira dos tributários do rio Formoso, ainda 

dentro do Parque Nacional das Emas (Figura 30).  

 

Figura 30 - Planícies e terraços fluviais em terrenos planos do Chapadão das Emas – Taquari (unidade 

morfoestrutural 1B) 

 
Fonte: Autor (2017) 

 

Apesar dessa heterogeneidade moderada, o relevo prevalecente são as chapadas e platôs 

(CPRM, 2007), que deram origem ao Chapadão das Emas – Taquari. Da mesma maneira, estas 

condições propiciaram o desenvolvimento, quase uniforme, dos Latossolos Vermelhos (Figura 

31). 
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Figura 31 - Campo limpo em terreno plano no Chapadão das Emas – Taquari (unidade morfoestrutural 1B) 

 
Fonte: Autor (2017) 

 

O Parque Nacional das Emas acaba por impedir a homogeneização das paisagens e a 

perda do patrimônio natural e da biodiversidade (OLIVEIRA, 2010). No caso da abordagem 

aplicada nessa tese, minimizaria também as possibilidades do turismo de natureza. 

A importância desta discussão pode ser aqui colocada conforme já ressaltado por Casseti 

(2005), de que o relevo é resultado da combinação de diferentes componentes da natureza e um 

importante recurso para a delimitação das paisagens, da mesma maneira o relevo comumente 

condiciona as formas de uso e cobertura da terra, salvo as apropriações tecnológicas para 

superar eventuais obstáculos naturais. 

Por isso, o Parque Nacional das Emas é uma importante condição para manter a 

preservação nesta unidade morfoestrutural (1B), e no município como um todo. É também 

merecedor de destaque, devido a rica biodiversidade preservada em seus limites, grande 

impulsionadora do turismo na Unidade de Conservação (UC), não obstante, é considerado o 

principal atrativo receptor de turistas e um dos cartões postais de Mineiros e do Cerrado. Ainda 

assim, em parte do entorno do Parque Nacional das Emas, na sua zona de amortecimento, a 

agricultura se faz presente nos chapadões externos aos limites de proteção do Parque. 

 

Compartimento 2 – Variação faciológica lateral entre planaltos residuais e depressão na 

Formação Aquidauana 

 

A Formação Aquidauana, foi a responsável por dar suporte à delimitação do 

Compartimento da Variação faciológica lateral entre planaltos residuais e depressão na 

Formação Aquidauana (2). A questão da variação faciológica neste compartimento se manifesta 

em todo o estado de Goiás (MOREIRA et al., 2008), sendo distinguível também em Mineiros.  
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Neste compartimento, influenciado pela gênese da Formação Aquidauana, há uma 

pequena extensão de planaltos residuais na unidade morfoestrutural 2A e, na depressão que 

melhor representa a unidade morfoestrutural 2B, são encontrados morros-testemunhos 

próximos à Cuesta do Caiapó, no limite com a unidade morfoestrutural 1A.  

Estas características de relevo são respondidas pela erosão diferencial nos litotipos de 

origem sedimentar, que variam de diamictito, folhelho, arenito e siltito. Datam da Era 

Paleozóica entre os Períodos do Carbonífero (Pensilvaniano) e Permiano (Cisuraliano). As 

características litológicas desta Formação geológica indicam deposição em ambiente fluvial e 

lacustre. Em alguns locais são sustentados por níveis silicificados (composição modificada pela 

precipitação de sílica), que aumentam a resistência das rochas ao intemperismo químico e à 

erosão e, por isso, sustentam os relevos testemunhos (MOREIRA et al., 2008). Estas formas 

residuais, que são manifestadas principalmente na unidade morfoestrutural 2B, possuem grande 

apelo turístico. 

Os traços de heterogeneidade mais expressivos entre as unidades são reflexos das 

características geomorfológicas determinantes das unidades morfoestruturais, sendo este 

compartimento bem definido entre planaltos residuais (na unidade 2A) e depressão (na unidade 

2B). A unidade morfoestrutural 2A é composta quase que exclusivamente por Neossolos 

Quartzarênicos e algumas manchas de Neossolos Litólicos na transição entre os chapadões de 

maior altitude (unidade 1A) para os planaltos residuais (unidade 2A).  

A unidade 2B, até por sua extensão consideravelmente maior, possui uma diversidade 

de classes de solos. Todavia, se faz perceber o predomínio de Argissolos Vermelhos, nas áreas 

mais baixas da unidade e Neossolos Quartzarênicos Flúvicos, sobretudo nos maiores tributários 

dos rios que fazem parte da bacia hidrográfica do Alto Araguaia. 

 

Unidade 2A – Patamar superior de planaltos residuais com baixos platôs 

 

Determinada pela Formação Aquidauana e vista como a unidade morfoestrutural mais 

homogênea do município – marcada pela pouca variação de atributos geológicos, 

geomorfológicos e pedológicos – na unidade morfoestrutural do Patamar superior de planaltos 

residuais com baixos platôs (2A) prevalecem os Planaltos Residuais Alcantilados. 

Esta unidade morfoestrutural comporta litologias de origem sedimentar e que, por isso, 

tendem a gerar relevos aplainados (mas que ainda não são definidos nesta unidade), “porém a 

diferença de geologia oriunda das diferenças composicionais destas rochas e a complexidade 

da relação entre as camadas geram padrões de relevo também variados” (CPRM, 2014, p. 81)  
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Esta variação, foi mencionada anteriormente para identificar a diferença entre os 

planaltos residuais desta unidade morfoestrutural em relação às depressões da unidade 

morfoestrutural 2B. Compreende superfícies ligeiramente elevadas, com pouca dissecação em 

formas também tabulares (mas distintas das formas tabulares dos chapadões) e com drenagem 

que apresentam fraco grau de entalhamento (CPRM, 2014). 

 

Unidade 2B – Patamar inferior de transição entre borda da cuesta e depressão 

 

Ao norte de Mineiros, numa área de aproximadamente 158.600ha, destaca-se a unidade 

morfoestrutural do Patamar inferior de transição entre borda da cuesta e depressão (2B). A 

nomenclatura sugerida deriva-se da linha mais marcante da cuesta do Caiapó em Mineiros, que 

divide os chapadões da unidade 1A dos relevos em patamar inferior caracterizados como 

depressões que formam a unidade morfoestrutural 2B. 

Por ser uma unidade do Ccompartimento morfoestrutural da Variação faciológica lateral 

entre planaltos residuais e depressão na Formação Aquidauana (2) a principal Formação 

Geológica desta unidade morfoestrutural e a mais extensa é a Formação Aquidauana, tendo seus 

litotipos constituídos por rochas sedimentares (Figura 32). Além da Formação Aquidauana, na 

unidade morfoestrutural 2B encontram-se em estreitas faixas lineares da Formação Serra Geral, 

constituída dominantemente por basaltos. 

 

Figura 32 - Relevo aplainado em primeiro plano e, ao fundo, relevo residual de arenito na Formação Aquidauana 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

Quanto a geomorfologia, traduzida pela classificação das unidades geomorfológicas do 

Radambrasil (1983), apesar de certa diversidade na quantidade, a maior extensão é constituída 

pela Depressão do Araguaia – Peixe (Figura 33), responsável por determinar a divisão da 

unidade morfoestrutural 2B. Com isso, de acordo com Nascimento (1992, p. 14) o relevo nesta 
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unidade morfoestrutural caracteriza-se por ser “menos dissecado, com formas interfluviais mais 

amplas e com vertentes menos íngremes”. 

 

Figura 33 - Perfil topográfico, morfopedológico e morfoestrutural de Mineiros 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

Em menor extensão, mas de grande importância para as paisagens da unidade 

morfoestrutural 2B, os Planaltos Residuais Alcantilados situam-se, em condição de transição, 

entre os chapadões (unidade morfoestrutural 1A) e a depressão (unidade morfoestrutural 2B). 

Na paisagem, esta classe geomorfológica é marcante, na forma de morros-testemunhos, relevos 

residuais e ruiniformes (Figura 34). 

 

Figura 34 - Morros-testemunhos representando os Planaltos Residuais Alcantilados na unidade morfoestrutural 

2B 

 
Fonte: Miguel Júnior Rosa de Oliveira (2018) 

 

Esta região entre os Patamares Dissecados da Borda da Cuesta do Caiapó, Planaltos 

Residuais Cuestiformes Externos e Planaltos Residuais Alcantilados que são contornados, em 

partes, pela Depressão do Araguaia – Peixe apresentam “recuo progressivo das linhas de 
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cuestas, [que] podem ser observados em morrotes isolados [caracterizados pelos morros-

testemunhos], às vezes de topografia “ruiniforme” (AB’SÁBER e COSTA JÚNIOR, 1950, p. 

130, grifo nosso). 

É popularmente conhecida como Região do Pinga-Fogo, com abundante patrimônio 

natural e cultural, geodiversidade e, por isso, possui grande apelo para atividades de turísticas 

ligadas a natureza, com grande relevância para as paisagens da região. 

 

Compartimento 3 – Interpatamar na Formação Botucatu 

 

Este compartimento ocupa toda parte central de Mineiros é definido pela Formação 

Botucatu. Diante disso, o compartimento Interpatamar na Formação Botucatu (3) se torna um 

dos grandes divisores de águas no centro do município, ocorrendo sobre trechos das altas bacias 

do rio Claro e rio Babilônia (em direção de fluxo oposta), e a maior parte da divisão das 

unidades morfoestruturais 3A e 3B coincidem com o divisor de águas entre estas duas bacias 

hidrográficas. Este compartimento, é composto por arenitos eólicos, friáveis e de granulação 

média a fina, com coloração rosa (GUERRA et al., 1989), características marcantes das rochas 

sedimentares (arenito Botucatu) desta Formação que, em Goiás, datam do Jurássico Superior 

ao Cretácio Inferior (Era Mezosóica). 

Com relevo colinoso e patamar de altitudes intermediárias aos outros compartimentos, 

ainda é contornado pelo Compartimento das Chapadas em superfícies aplainadas na Formação 

Cachoeirinha (1), sendo denominado então como um compartimento entre os patamares 

(superiores ou inferiores) de Mineiros. No estado de Goiás, a Formação Botucatu situa-se 

estratigraficamente sobre as rochas também sedimentares da Formação Aquidauana e sotoposta 

a Formação Cachoeirinha por discordância erosiva (MOREIRA et al., 2008). 

Além disso, situação semelhante ocorre na unidade morfoestrutural 3B, que tem como 

unidade geomorfológica dominante as Depressões Interpatamares das Altas Bacias dos Rios 

Verde – Claro (550m a 750m) circundadas por altitudes superiores da unidade geomorfológica 

dos Patamares das Altas Bacias dos Rios Verde – Claro (650m a 850m). 

A unidade 3A apresenta maior uniformidade em seu relevo, predominantemente 

formado pelas Vertentes dos Vales Babilônia – Claro e, em partes, pelos Patamares das Altas 

Bacias dos Rios Verde – Claro com altitudes entre 650m a 850m. Os solos do compartimento 

Interpatamar na Formação Botucatu se apresentam em sua maioria como Neossolos 

Quartzarênicos, seguidos de Latossolos Vermelhos e Argissolos Vermelhos. 
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Unidade 3A – Patamar superior de colinas amplas e suaves 

 

A Unidade morfoestrutural do Patamar superior de colinas amplas e suaves (3A) é a 

maior das unidades em extensão (251.054ha), o que contribui para esta ser uma das unidades 

morfoestrutrais com maior número de atributos diferenciados (sejam eles geológicos, 

geomorfológicos ou pedológicos). 

Apesar de isso implicar em certa heterogeneidade na unidade morfoestrutural, as 

características prevalecentes de seu relevo são determinadas pela Superfície do Alto Araguaia 

e principalmente pelas Vertentes dos Vales Babilônia – Claro. Localiza-se na parte Oeste de 

Mineiros e estende-se em menor proporção até o Sudeste do município, estando 

majoritariamente sobre a Formação Botucatu (determinante para delimitação do compartimento 

morfoestrutural – 3). 

A Formação Botucatu possui ampla distribuição espacial em Mineiros e de acordo com 

Guerra et al. (1989) esta Formação geológica posiciona-se sobre os basaltos da Formação Serra 

Geral e nela encontram-se areias derivadas de arenito róseo (Latossolo Vermelho e Latossolo 

Vermelho-Amarelo de textura média) e amarelo (Neossolo Quartzarênico de textura arenosa), 

essencialmente quartzoso. 

Não obstante, a CPRM (2014) já havia considerado o local do Compartimento 

Interpatamar na Formação Botucatu (3) e suas unidades morfoestruturais 3A e 3B, 

predominantemente constituídos de espessos pacotes de arenitos (arenito Botucatu), 

provenientes de deposição eólica. 

A Formação das Coberturas Arenosas Indiferenciadas, em Mineiros, ocorre 

exclusivamente na unidade morfoestrutural 3A. Esta Formação Geológica constitui-se, de 

acordo com Moreira et al. (2008), de depósitos de areia, de cascalho ou de argila (sedimentos 

inconsolidados) e reúne todas as coberturas residuais ou transportadas que sustentam terraços, 

com espessura máxima inferior a 3m. Estes depósitos foram constatados pelo Radambrasil 

(1983)83 como sendo eluviais e coluvio-aluviais total ou parcialmente laterizados, sendo 

caracterizados por formações superficiais.  

 
83 É importante mencionar que o Radambrasil (1983) considera três Formações Geológicas distintas como 

Coberturas Detrito-Lateríticas. A saber, a Coberturas Detrito-Lateríticas Terciárias que são as mesmas Coberturas 

Arenosas Indiferenciadas mapeadas por Moreira et al. (2008) mas que no mapeamento realizado pelo Radambrasil 

(1983), não ocorrem em Mineiros. As Coberturas Detrito-Lateríticas Terciárias e Quaternárias Indiferenciadas 

que, para Moreira et al. (2008) é a mesma que a Formação Cachoeirinha. E, por fim, as Coberturas Detrito-

Laterísticas Pleistocênicas que não ocorrem em Mineiros. 
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Esta unidade morfoestrutural é definida principalmente pelo relevo classificado como 

Vertentes dos Vales Babilônia – Claro. Esta classe de relevo acompanha a alta bacia do rio 

Babilônia, no oeste de Mineiros, sendo este o relevo mais característico desta unidade 3A. Neste 

relevo predominam colinas amplas e suaves (Figura 35), pouco dissecadas com declividades 

que, em geral, vão de 3° a 10° e amplitude topográfica de 20 a 50m com vertentes convexas e 

topos amplos de morfologia tabular ou alongada (CPRM, 2014). 

Estas áreas de fraca dissecação das Vertentes dos Vales Babilônia – Claro, condicionam 

o desenvolvimento de Latossolos Vermelhos, associados a interflúvios mais preservados e 

encostas convexas (NUNES e CASTRO, 2015). 

 

Figura 35 - Colinas amplas e suaves na unidade morfoestrutural 3A 

 
Fonte: CPRM (2014) 

Organização e Edição: Autor (2018) 

 

Unidade 3B – Patamar inferior de morros baixos e colinas dissecadas 

 

Unidade morfoestrutural sobre os arenitos da Formação Botucatu e, assim como a 

unidade morfoestrutural 3A, a Unidade do Patamar inferior de morros baixos e colinas 

dissecadas (3B) se estende por uma área considerável em Mineiros (227.523ha). 

Todavia, uma das diferenças marcante entre essas duas unidades morfoestruturais do 

Compartimento Interpatamar na Formação Botucatu (3) é que a unidade morfoestrutural 3B, 

mesmo com vasta área no município, possui quantidade inferior de atributos (unidades 

geológicas, unidades geomorfológicas etc.) em relação à unidade morfoestrutural 3A, exceto as 

classes de solos que se mantiveram com a mesma quantidade em ambas unidades 

morfoestruturais (seis subordens). Isso indica uma tendência para maior homogeneização dos 

atributos naturais e a definição mais nítida desta unidade morfoestrutural.  
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Configurada pela dinâmica fluvial da alta bacia hidrográfica do rio Verde, os principais 

relevos definidos pelo Radambrasil (1983) nesta unidade morfoestrutural são relacionados às 

vertentes deste rio e seus tributários, a exemplo das Depressões Interpatamares das Altas Bacias 

dos Rios Verde – Claro. 

Acerca disso, Nascimento (1992) verificou nesta área, definida pela Formação Botucatu, 

que:  

Quando há o capeamento de sedimentos terciários [Paleogeno e Neogeno], o relevo é 

muito suave. Desenvolvem-se então os latossolos vermelhos [...]. Onde o relevo é 

mais dissecado, afloram rochas areníticas da Formação Botucatu, que promovem a 

formação de grandes manchas de areias quartzosas [Neossolos Quartzarênicos 

Órticos] ou de solos diversos, mas de textura arenosa (NASCIMENTO, 1992, p. 12, 

grifo nosso). 

 

Assim como na maior parte do compartimento Interpatamar na Formação Botucatu (3), 

na unidade morfoestrutural 3B predominam os arenitos eólicos, tendo em sua paisagem uma 

transição entre colinas dissecadas nas encostas indo em direção aos vales da alta bacia do rio 

Verde, e os morros baixos que, em geral, são identificados em direção aos interflúvios das 

vertentes nesta bacia hidrográfica (Figura 36). 

 

Figura 36 - Colinas e morros baixos na unidade morfoestrutural 3B 

 
Fonte: CPRM (2014) 

 

Devido à litologia predominante da Formação Botucatu, de arenitos eólicos, finos a 

muito finos, estas características dão origem a solos arenosos igualmente finos, maciços e, por 

isso, instáveis, ácidos e de baixa fertilidade natural (CASTRO et al., 1999; NUNES e CASTRO, 

2015). Essas características ainda contribuem para a ampla ocupação das pastagens na unidade 

morfoestrutural 3B. 

No tocante às classes de solos da unidade morfoestrutural 3B, destacam-se a ampla 

ocorrência dos Neossolos Quartzarênicos, considerados solos frágeis e, de acordo com Nunes 
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e Castro (2015) por estarem nos locais onde o estágio de dissecação é o mais avançado da 

unidade morfoestrutural 3B, em áreas comumente ocupadas por pastagens mal manejadas 

fazendo com que sua fragilidade natural seja potencializada. 

Fato corroborado pela ocorrência de focos erosivos de grandes dimensões em que os 

fluxos hídricos superficiais se unem aos subsuperficiais e ao afloramento do nível 

freático a jusante, promovendo intenso voçorocamento remontante e acelerado. 

(NUNES e CASTRO, 2015, p. 319) 

 

Os Neossolos Quartzarênicos (grande grupo Órtico) estão, sobretudo, nas Depressões 

Interpatamares das Altas Bacias dos Rios Verde – Claro e em algumas situações avançam para 

os terços superiores ou interflúvios de algumas vertentes dos Patamares das Altas Bacias dos 

Rios Verde – Claro. 

 

5.1.3 Vegetação e uso e cobertura da terra 

 

Inicialmente é preciso tomar conhecimento de que Goiás é o terceiro estado brasileiro 

com maior representatividade (em área) no bioma Cerrado, atrás apenas dos estados de Mato 

Grosso e Minas Gerais, respectivamente. Consequentemente, o município de Mineiros está 

inserido em sua totalidade neste bioma o que reflete numa proposta de cartografia de paisagens 

inteiramente voltada para o Cerrado, e que o resultado do mapeamento das unidades de 

paisagens mantém uma relação intrínseca com a cobertura vegetal e antrópica84 do Cerrado 

nesse município. 

De acordo com Giustina et al. (2016, p. 14), o processo histórico de ocupação do estado 

de Goiás esteve ligado à disponibilidade e ao uso dos recursos naturais. Desta maneira, “a 

agricultura goiana, até o início da segunda metade do século XX, foi desenvolvida 

preferencialmente em paisagens com solos naturalmente férteis”. Essa relação é marcadamente 

forte com as primeiras lavouras, que ocuparam as áreas de matas, nas encostas e margens de 

cursos d’água, enquanto o gado era criado geralmente solto em meio às pastagens naturais do 

Cerrado, nos chapadões.  

Situação que mudaria drasticamente a partir dos anos 1970, com os investimentos 

oriundos de programas governamentais, que financiariam as pesquisas necessárias à correção 

dos solos (adição de fertilizantes, calcário), para expansão das pastagens cultivadas e produção 

comercial de monoculturas. 

 
84 Entre 1960 a 1970 houve uma grande expansão de pastagens cultivadas no Cerrado, mais especificamente no 

Estado de Goiás, em função de programas de desenvolvimento do Governo Federal, como o Polocentro, a 

construção de Brasília e significativa melhoraria e ampliação do sistema viário da região (MMA, 2002). 
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Embora, na atualidade, o município se diferencie da maioria absoluta de outras 

localidades goianas, onde as pastagens é que são a cobertura predominante e a pecuária é a 

atividade econômica com maior expressividade, em termos de ocupação das terras – mas não 

necessariamente em geração de renda. Em Mineiros, a pastagem é o segundo tipo de uso com 

maior extensão. Enquanto as lavouras comerciais, que também se estabeleceram no município 

em meados da década de 1970, representam a mais extensa forma de uso e cobertura da terra. 

E há, ainda, mesmo que em menor extensão, a presença de silvicultura. 

Nunes (2015) constatou que em meados da década de 1990 fitofisionomias como o 

cerrado denso, cerrado típico e cerrado ralo já haviam sido substituídas em grande parte por 

pastagens e algumas áreas de pastos que caminhavam para tornar-se áreas de solo exposto (áreas 

onde o pasto é degradado, deixando o solo descoberto, em exposição), conhecidas pelo seu alto 

risco de degradação dos solos. 

Por outro lado, Mineiros possui características singulares, visto que em meio a vastas 

áreas de pastagens e a expansão e consolidação da agricultura no município, existem ainda 

grandes fragmentos de remanescentes do Cerrado. Duas áreas, especificamente, possuem maior 

expressividade. Uma é o Parque Nacional das Emas, inclusive declarado Patrimônio Mundial 

Natural pela UNESCO85, mas que, entretanto, se caracteriza como uma “ilha de conservação”, 

composta principalmente por fitofisionomias campestres, savânicas e florestais, e cercada por 

lavouras. E outra área de destaque é a chamada de Pinga-Fogo, que apresenta predominância 

de fitofisionomias campestres, entremeadas por savânicas (Mapa 7). 

As áreas de agricultura em Mineiros são ocupadas principalmente pelas culturas 

temporárias (soja e cana-de-açúcar). Estão distribuídas ao longo dos chapadões e platôs, em 

superfícies aplainadas com pouca declividade no terreno (colinas amplas e suaves), o que 

favorece as atividades mecanizadas. 

Esta situação segue a tendência do que ocorre em Goiás e em quase toda a região do 

Cerrado, conforme discutido por Oliveira (2014) e Silva et al. (2016). Para Oliveira (2014), o 

uso das terras em Goiás guarda uma relação direta com o tipo de relevo, em especial quanto às 

declividades, já que os terrenos mais inclinados foram restritivos ao avanço das monoculturas, 

restando como áreas onde ainda há grandes extensões preservadas do Cerrado ou o 

estabelecimento de uma pecuária extensiva. 

  

 
85 http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world-heritage/list-of-world-heritage-in-brazil/cerrado-

protected-areas-chapada-dos-veadeiros-and-emas-national-parks/#c1467465  

http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world-heritage/list-of-world-heritage-in-brazil/cerrado-protected-areas-chapada-dos-veadeiros-and-emas-national-parks/#c1467465
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world-heritage/list-of-world-heritage-in-brazil/cerrado-protected-areas-chapada-dos-veadeiros-and-emas-national-parks/#c1467465
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Mapa 7 - Uso e cobertura da terra no município de Mineiros (GO) – 2017 

 
Fonte: Autor (2018)  
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Como em Mineiros sobressai justamente um relevo plano a suave ondulado, as áreas 

tomadas pela agricultura, predominantemente nos chapadões do município, foram responsáveis 

por vasta supressão da vegetação primitiva do Cerrado. Essas formas de relevo registram as 

menores áreas de fitofisionomias, apenas como estreitas faixas de matas de galeria, mata ciliar 

ou como fragmentos de mata seca, preservadas como Áreas de Preservação Permanente (APP). 

A única exceção é o Parque Nacional das Emas, localizado num relevo considerado 

ideal para o desenvolvimento da agricultura, e com uma área de 132.814 ha que, além de 

Mineiros, se estende também pelos municípios de Costa Rica (MS) e Chapadão do Céu (GO). 

Isso fica em evidência ao observar o entorno do Parque quase que totalmente circundado por 

áreas de agricultura (Figura 37). 

 

Figura 37 - A) Agricultura no entorno (zona de amortecimento) do Parque Nacional das Emas. B) Fitofisionomia 

campestre (campo sujo) preservada no Parque Nacional das Emas 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

O quantitativo das classes de uso e cobertura da terra está representado na Tabela 1. 

Agrupando-se essas classes em “natural” e “antrópico”, este último grupo responde por um 

pouco mais da metade da área total do município (53%).  

 

Tabela 1 - Uso e cobertura da terra no município de Mineiros (GO) – 2017 

Classes de uso e cobertura da terra Área (ha) % 

Agricultura 252.083,76 27,89 

Silvicultura 7.012,79 0,78 

Pastagem 219.012,53 24,23 

Área Urbana 2.537,35 0,28 

Formação Campestre 154.480,75 17,08 

Formação Savânica 164.337,24 18,18 

Formação Florestal 75.027,56 5,83 

Formação Florestal associada a cursos d'água 28.306 1,43 

Água 1.157,95 0,13 

Mineiros/Total 903.955,96 100,00 

Fonte: Autor (2018) 

 

A) B) 
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A priori, todas essas áreas são antropizadas, em maior ou menor grau, pois mesmo o 

Parque das Emas possui atividades e usos e antrópicos em seu interior. E sua própria 

delimitação é uma marca de antropismo. 

Contudo, pode-se considerar como paisagens genuinamente criadas por atividades 

econômicas as áreas utilizadas para práticas agrícolas, pecuária e plantio de florestas 

comerciais, além do sítio urbano (sem contar intervenções pontuais ou lineares, como estradas 

e rodovias, pontes, represas, edificações nas áreas rurais etc.). Destas, a agricultura é a forma 

de uso mais extensa, cobrindo quase 28% da área de Mineiros, seguida de perto pelas pastagens, 

com pouco mais de 24%.  

Com aproximadamente 55.000 ha a menos de área, o grupo de classes denominado de 

“natural” é dominado principalmente pelas formações savânicas (cerrado rupestre, parque de 

cerrado, cerrado ralo, cerrado típico e cerrado denso) e campestres (campo sujo, limpo e 

rupestre), que cobrem poucos mais de 35% da área do município. 

As fitofisionomias campestres são um exemplo da antropização também nesses espaços, 

pois são amplamente utilizadas como pastagens, principalmente os campos sujos e limpos. 

Essas formações naturais de Cerrado apresentam uma dualidade no município: por vezes são 

preservadas, como é o caso dos campos sujos e rupestres no norte do município, em áreas de 

relevos com maior grau de dissecação; e em outras situações são convertidas em pastagens, 

conforme mencionado anteriormente. Mas ainda há um outro cenário, quando algumas áreas de 

campo sujo e campo limpo são cercadas e destinadas a compor áreas de reserva legal de 

propriedades rurais.  

As formações savânicas estão presentes em quase todo município, caracterizadas 

principalmente pelas classes de cerrado ralo, cerrado denso e cerrado típico, sendo esta última 

a fitofisionimia mais característica e associada à representação simbólica da vegetação do 

Cerrado. Aparecem com proeminência no centro do município, naunidade morfoestrutural de 

colinas dissecadas e morros baixos, restritos a extensas áreas de pastagens. Há também áreas 

relevantes de formações savânicas ao sul de Mineiros, preservadas nos limites do Parque 

Nacional das Emas, e caracterizadas principalmente pelas fitofisionomias de cerrado ralo e 

cerrado típico. 

A respeito das formações savânicas, Coutinho (2016) ressalta que esta não apresenta 

uma fitofisionomia única, mas um gradiente que vai de campo limpo ao cerrado denso, de 

acordo com a proposta de Ribeiro e Walter (2008). Esta formação passa ainda por 

fitofisionomias intermediárias, como campo sujo, parque de cerrado e cerrado típico. As 

formações savânicas correspondem à 70% da área total do bioma Cerrado no Brasil. 
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Os resultados obtidos indicam que Mineiros é predominantemente coberto por lavouras 

e pastagens, mas que, por conta do relevo ou de áreas protegidas (incluindo a cota de reserva 

legal de propriedades rurais), o município ainda mantém parte de suas fitofisionomias 

preservadas. Apesar disso, pode-se pressupor que a expansão da agropecuária no município não 

cessou – como indicaram as áreas com indícios de desmatamento. A base da economia do 

município se concentra justamente na agropecuária, o que por si só é um indicador do peso 

político dessa atividade na condução das políticas territoriais em Mineiros. 

Apesar disso, as maiores áreas preservadas de Cerrado, como o Parque Nacional das 

Emas (Decreto n. 49.874/1961 revogado pelo Decreto n. 70.375/1972), no sul do município, e 

a localidade do Pinga-Fogo, no Norte, já aproveitam suas potencialidades naturais para o 

desenvolvimento do turismo. Esta situação reforça a importância de se estabelecer espaços 

protegidos legalmente, já que mesmo essas áreas sofrem com a ameaça de apropriação pela 

agropecuária. 

No caso do Pinga-Fogo, por exemplo, cuja vegetação foi mantida preservada muito em 

função do relevo movimentado, isso não foi fator suficientemente restritivo para impedir a 

ocupação, já que lá estão inseridos dois assentamentos rurais do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Formiguinha e Pouso Alegre. 

Desta forma, Mineiros também se configura como um espaço de conflito de 

potencialidades. Por conseguinte, realizar mapeamentos do uso e cobertura da terra em nível 

municipal pode ser de grande valia à gestão pública do município, de ordem territorial e 

ambiental. Iniciativas como esta, para mapear o uso e cobertura da terra de determinados 

territórios, expandem as possibilidades para tomadas de decisão por diferentes agentes (neste 

caso, em nível municipal). 

Com relação às atividades turísticas, tendo Mineiros como base o turismo de natureza, 

áreas com maior predomínio de formações naturais, sobretudo as coincidentes com relevos 

acidentados, constituem forte potencial e apelo para o desenvolvimento do turismo. Por isso, 

além de uma visão contextual sobre o ordenamento do território, o uso e cobertura da terra 

contribui na definição dos tipos de paisagens do município e servem de base para elaboração 

de índices que estimem a potencialidade turística a partir das paisagens. 

Num bioma com a dimensão que o Cerrado tem, a carência de geoinformação adequada 

para a tomada de decisões sobre os problemas ambientais e territoriais aos poucos tem sido 

superada. Mas o caminho ainda é longo e as geotecnologias são as ferramentas capazes de 

encurtar este percurso. 
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Em se tratando de pesquisas pelo viés das geotecnologias, processar dados e produzir 

informações é contribuir com o conhecimento, por isso, é preciso se apropriar de diversas 

escalas geográficas e produzir conhecimentos que sejam compatíveis com diferentes dimensões 

do espaço político-administrativo ou ambiental e, consequentemente, geográfico. 

 

5.2 Geossistemas e características das paisagens do município de Mineiros 

 

Os geossistemas que compõem o município de Mineiros (GO) são compreendidos como 

o resultado da interação entre elementos naturais e antroponaturais entre as condições 

morfoestruturais, geológicas, geomorfológicas, topográficas, pedológicas, hídricas e de uso e 

cobertura da terra, que tiram sua delimitação por meio de grupos com características 

homogêneas, que se diferenciam em tipos de paisagens86. 

As paisagens de Mineiros são marcadas, em geral, por superfícies de topo muito plano 

que se estendem a norte e ao sul do município, conhecidas regionalmente como chapadões e 

fortemente ocupadas por agricultura, com exceção de áreas protegidas legalmente. Nas 

adjacências dos chapadões, encostas erosivas fazem a transição, ora para colinas amplas e 

suaves, ora para modelados de aplainamento (glacis)87, caracterizando depressões no contexto 

regional, ocupadas por extensas pastagens, entremeadas por fitofisionomias do Cerrado. 

Para sua elaboração adotou-se um sistema de unidades taxonômicas em três níveis 

hierárquicos (unidades, grupos e tipos de paisagens)88, sendo os tipos de paisagens o de maior 

interesse para discussão proposta nesta tese e para elaboração do zoneamento turístico. A 

determinação dos níveis hierárquicos das paisagens está relacionada com a organização e 

formação dos geossistemas em Mineiros.  

Para entender a estrutura da paisagem, é essencial a classificação das subdivisões dos 

geossistemas, fundamentando-se também em seus indicadores morfológicos e funcionais 

(SOCHAVA, 1978a; RODRÍGUEZ e SILVA, 2019) 

Atualmente, a melhor representação cartográfica integrada para o município é a do 

Macrozoneamento Agroecológico Econômico (ZAEE) do estado de Goiás, elaborado na escala 

 
86 Rodríguez e Silva (2002) propuseram que as unidades diferenciadas na tipologia de paisagens do Brasil, 

baseadas na homogeneidade relativa, de acordo com a escala adotada, seriam: tipo, classe, grupo, espécie, subtipo, 

subclasse e subgrupo. Todavia, seguindo os pressupostos destes autores, a determinação destes níveis (sistema) de 

unidades taxonômicas deve subordinar-se às regularidades, tanto de formação quanto de diferenciação das 

paisagens. Sendo assim, de acordo com a estrutura, organização e escala, adotou-se o nível de tipos de paisagens 

para a representação cartográfica dos geossistemas de Mineiros. 
87 Glacis são modelados de aplainamento em rochas sedimentares (THOMAS, 1994). 
88 Consultar o subtópico “4.3 Cartografia de paisagens” dos procedimentos técnicos dessa tese. 
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de 1:500.000. No ZAEE, Mineiros apresenta apenas duas zonas, sendo a zona de 

desenvolvimento 2 (zona ecológica-econômica 2) predominante, seguida pela zona de 

desenvolvimento 1 (zona ecológica-econômica 1). 

A “zona de desenvolvimento 2” representa áreas de elevado desempenho social, que 

pressupõem condições de suportar empreendimentos de maior porte e geradores de maiores 

impactos socioeconômicos, caracterizadas por possuírem capacidade para alavancar o 

desenvolvimento sustentável local. Possuem áreas muito vulneráveis ambientalmente, fator que 

exige dos empreendedores o estabelecimento de maior gama de ações preventivas e mitigadoras 

de impacto (CUNHA et al. 2014c). 

A “zona de desenvolvimento 1” segue os mesmos critérios da “zona 2”, descrita 

anteriormente, a diferença se dá pelo fato da “zona 1” ser menos vulnerável ambientalmente, 

dando melhores condições para que empreendedores implantem ações preventivas e 

mitigadoras de impacto (CUNHA et al. 2014c). Percebe-se, prontamente, que a síntese 

alcançada pelo ZAEE não estava interessada em representar unidades que caracterizassem as 

paisagens. 

Neste trabalho, a cartografia de paisagens para representação da estrutura dos 

geossistemas em Mineiros foi elaborada na escala de 1:100.000 com a intenção de valorizar as 

diferenciações paisagísticas (por um princípio de homogeneidade89), em escala até então 

inexistente para cartografias de síntese neste município, embora de considerável importância 

para planejamentos ambientais e territoriais. 

O mapa de geossistemas representa um modelo conceitual da estrutura das paisagens. 

Independentemente de suas dimensões, caracteriza-se por ser um “todo” hierarquicamente 

organizado, consistindo em componentes inter-relacionados da natureza de limites de todas as 

dimensões, em conexões com a natureza e a sociedade (humana) (SOCHAVA, 1970; 1978a). 

A partir das técnicas empregadas, o mapeamento de paisagens permitiu individualizar 6 

classes e 16 tipos de paisagens em Mineiros (Quadro 13; Mapa 8; Quadro 14), em que suas 

características serão discutidas a seguir. Ainda foi possível diferenciar 25 grupos de paisagens 

e 272 unidades de paisagens (geossistemas de hierarquia inferior) estão representados nos 

Apêndices 5 a 8, respectivamente. 

  

 
89 Reforça-se aqui que o princípio da homogeneidade nas paisagens não significa, conforme explicado por Luca e 

Santiago (2015), que toda área seja idêntica, mas sim a existência de um padrão comum que pode ser distinguido 

por atividades de campo e pela cartografia. 
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Quadro 13 - Tipos de paisagens do município de Mineiros 

Geossistemas dos patamares superiores de Mineiros 
Área  

(ha) 

Área 

(%) 

I 
Culturas agrícolas em topos planos de solos profundos bem 

desenvolvidos 
84.443,35 9,34 

II 
Campos com elementos savânicos em topos planos com solos bem 

desenvolvidos 
89.163,91 9,86 

III 
Culturas agrícolas e pastagens em topos planos e encostas suaves de 

solos bem desenvolvidos 
87.473,19 9,68 

Geossistemas de escarpas e rebordos erosivos   

IV 
Campos sob influência de pastagens e agricultura em escarpas com 

solos rasos 
19.932,32 2,21 

V 
Campos com fragmentos florestais sobre encostas moderadas a fortes 

em solos rasos 
14.302,32 1,58 

VI 
Pastagens com fragmentos florestais de encostas suaves a moderadas 

com solos distróficos profundos de textura média a argilosa 
138.557,38 15,33 

Geossistemas de encostas e patamares escalonados  

VII Savanas e campos de topos e encostas com solos pouco desenvolvidos 19.665,43 2,18 

VIII 
Campos em patamares dissecados e morros-testemunho com solos 

pouco desenvolvidos 
24.085,90 2,66 

IX 
Pastagens e fragmentos de formações savânicas em patamares e 

depressões interpatamares em solos pouco desenvolvidos 
96.812,29 10,71 

X 
Pastagens e culturas agrícolas de encostas suaves com solos de textura 

média a arenosa, com hidromorfismo ocasional 
69.973,65 7,74 

Geossistemas de relevos residuais e baixos platôs   

XI 
Campos sob influência de pastagens em relevos residuais de baixos 

platôs com solos arenosos 
11.243,50 1,24 

Geossistemas de glacis e encostas suaves  

XII 
Savanas sob influência de agricultura e pastagens de encostas suaves 

em solos arenosos 
77.968,04 8,63 

XIII Pastagens em glacis com solos argilosos e solos pouco desenvolvidos 130.710,28 14,46 

Geossistemas de planícies e terraços fluviais  

XIV 
Formação florestal em planícies e terraços fluviais com solos aluviais 

e hidromórficos 
9.135,59 1,01 

XV 
Campos úmidos e matas ciliares em planícies e terraços fluviais com 

solos pouco desenvolvidos e de hidromorfismo ocasional 
8.285,40 0,92 

XVI 
Campos e florestas em planícies e terraços fluviais nos topos planos 

com solos hidromórficos 
22.203,33 2,46 

Fonte: Autor (2018)  
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Mapa 8 - Tipos de paisagens do município de Mineiros (GO) 

 
Fonte: Autor (2018)  
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Quadro 14 - Matriz dos elementos predominantes nos geossistemas de Mineiros 

 

Tipo de 

Paisagem 
Formação Geológica Relevo 

Altitude e 

Declividade 

Densidade 

de 

Drenagem 

Solo 
Uso e cobertura 

da terra 
G

eo
ss

is
te

m
as

 d
o
s 

p
at

am
ar

es
 s

u
p
er

io
re

s 

d
e 

M
in

ei
ro

s 

I 

Formação Cachoeirinha - 

Argilito, Arenito e Depósitos de 

areia 

Chapadão do Rio 

Verde - Alto Garças 

800m –  

1.005m 

0 – 3° 

Baixa 
Latossolo 

Vermelho 
Agricultura 

II 

Formação Cachoeirinha - 

Argilito, Arenito e Depósitos de 

areia 

Chapadão das Emas - 

Taquari 

800m – 

900m 

0 – 3° 

Muito Baixa 
Latossolo 

Vermelho 

Formação 

campestre 

III 

Formação Cachoeirinha - 

Argilito, Arenito e Depósitos de 

areia 

Chapadão das Emas - 

Taquari 

800m – 

900m 

0 – 6° 

Muito Baixa 

a Baixa 

Latossolo 

Vermelho 
Agricultura 

G
eo

ss
is

te
m

as
 d

e 
es

ca
rp

as
 e

 r
eb

o
rd

o
s 

er
o

si
v

o
s 

IV Formação Irati – Folhelho 

Patamares Dissecados 

da Borda da Cuesta do 

Caiapó 

700m – 

900m 

10 – 26° 

Média a Alta 
Neossolo 

Litólico 

Formação 

campestre com 

influência de 

pastagem e 

agricultura 

V Formação Botucatu – Arenito 

Patamares das Altas 

Bacias dos Rios Verde 

- Claro 

800m – 

900m 

10 – 26° 

Média 
Neossolo 

Litólico 

Formação 

campestre 

VI Formação Botucatu – Arenito 

Depressões 

Interpatamares das 

Altas Bacias dos Rios 

Verde - Claro 

600m – 

700m 

6° – 10° 

Alta 
Argissolo 

Vermelho 
Pastagem 

Fonte: Autor (2019)  
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Quadro 14 - Matriz dos elementos predominantes nos geossistemas de Mineiros – continuação 

 

Tipo de 

Paisagem 
Formação Geológica Relevo 

Altitude e 

Declividad

e 

Densidade 

de 

Drenagem 

Solo 
Uso e cobertura 

da terra 
G

eo
ss

is
te

m
as

 d
e 

en
co

st
as

 e
 p

at
am

ar
es

 

es
ca

lo
n
ad

o
s 

VII 
Formação Vale do Rio do Peixe 

– Arenito, Argilito arenoso 

Patamares das Altas 

Bacias dos Rios Verde 

- Claro 

700m – 

800m 

3° – 6° 

Baixa 
Cambissolo 

Háplico 

Formação 

savânica 

VIII 

Formação Aquidauana – 

Diamictito, Folhelho, Arenito, 

Siltito 

Patamares Dissecados 

da Borda da Cuesta do 

Caiapó 

600m – 

700m 

Acima de 

16° 

Muito Alta 
Neossolo 

Litólico 

Formação 

campestre 

IX Formação Botucatu – Arenito 

Depressões 

Interpatamares das 

Altas Bacias dos Rios 

Verde - Claro 

600m – 

800m 

6° – 16° 

Baixa a 

Média 

Neossolo 

Quartzarênico 
Pastagem 

X Formação Botucatu – Arenito 
Vertentes dos Vales 

Babilônia – Claro 

700m – 

800m 

3° – 10° 

Alta 
Latossolo 

Vermelho 

Pastagem e 

agricultura 

G
eo

ss
is

te
m

as
 d

e 

re
le

v
o

s 
re

si
d

u
ai

s 
e 

b
ai

x
o
s 

p
la

tô
s 

XI 

Formação Aquidauana – 

Diamictito, Folhelho, Arenito, 

Siltito 

Planaltos Residuais 

Alcantilados 

700m – 

900m 

6° – 16° 

Média 
Neossolo 

Quartzarênico 

Formação 

campestre sob 

influência de 

pastagem 

Fonte: Autor (2019)  
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Quadro 14 - Matriz dos elementos predominantes nos geossistemas de Mineiros – continuação 

 

Tipo de 

Paisagem 
Formação Geológica Relevo 

Altitude e 

Declividad

e 

Densidade 

de 

Drenagem 

Solo 
Uso e cobertura 

da terra 
G

eo
ss

is
te

m
as

 d
e 

g
la

ci
s 

e 
en

co
st

as
 

su
av

es
 

XII Formação Botucatu – Arenito 
Superfície do Alto 

Araguaia 

700m – 

800m 

0 – 6° 

Baixa 
Neossolo 

Quartzarênico 

Formação 

savânica com 

influência de 

agricultura 

XIII 

Formação Aquidauana – 

Diamictito, Folhelho, Arenito, 

Siltito 

Depressão do Araguaia 

- Peixe 

400m – 

600m 

3° – 6° 

Alta a Muito 

Alta 

Argissolo 

Vermelho 
Pastagem 

G
eo

ss
is

te
m

as
 d

e 
p

la
n

íc
ie

s 
e 

te
rr

aç
o

s 
fl

u
v
ia

is
 

XIV 

Depósitos aluvionares – 

Depósitos de areia, Depósitos de 

cascalho 

Planícies e Terraços 

Fluviais 

400m – 

700m 

0 – 3° 

Alto 
Neossolo 

Flúvico 

Formação 

Florestal 

associada a cursos 

d’água 

XV 

Depósitos aluvionares – 

Depósitos de areia, Depósitos de 

cascalho 

Planícies e Terraços 

Fluviais 

600m – 

700m 

0 – 3° 

Baixo 
Neossolo 

Quartzarênico 

Formação 

Campestre 

XVI 

Depósitos aluvionares – 

Depósitos de areia, Depósitos de 

cascalho 

Planícies e Terraços 

Fluviais 

800m –  

1.005m 

0 – 3° 

Baixo 
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I - Culturas agrícolas em topos planos de solos profundos bem desenvolvidos: 

Caracterizam-se por apresentar altitudes por volta de 950m, por vezes atingindo mais de 1.000m 

e topos muito planos, caracterizados por chapadões, com declividades que raramente 

ultrapassam os 2º de inclinação. Os solos predominantes são Latossolos Vermelhos Distróficos, 

de textura argilosa a muito argilosa, comumente de horizontes profundos. 

Há ocorrência de Gleissolos Háplicos Distróficos de textura argilosa, que condicionam 

a formação de campos úmidos e matas-de-galeria que acompanham os poucos córregos que 

atravessam os chapadões (baixa densidade de drenagem). Neste tipo de paisagens, a formação 

dos Latossolos e principalmente o relevo muito plano, possibilitaram uma ocupação muito forte 

pela agricultura (Figura 38). 

 

Figura 38 - Agricultura em topos planos (chapadões) e matas de galeria ao fundo 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

De acordo com Oliveira (2014) a relação entre o uso e cobertura da terra e o relevo em 

Goiás, demonstra que o relevo foi um dos principais fatores de ocupação e desmatamento no 

estado. 

Esse é um forte indicador da facilidade de acesso e, portanto, de sua ocupação. Aliado 

a outros fatores fisiográficos, históricos e econômicos, o relevo teve papel 

significativo na transformação por que passou essa região nas últimas décadas, 

quando sua cobertura vegetal foi radicalmente modificada, com o Cerrado e as 

florestas cedendo espaço para as pastagens e as lavouras (OLIVEIRA, 2014, p. 328). 

 

Giustina et al. (2016) também discutiram que a relação entre a substituição da vegetação 

nativa do Cerrado (no estado de Goiás) ocorreu, em geral em declividades inferiores a 17° de 

inclinação. 

 

II - Campos com elementos savânicos em topos planos com solos bem desenvolvidos: 

Predominam altitudes por volta de 850m em topos muito planos, caracterizados por chapadões, 
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com declividades de até 1° de inclinação que, por vezes atingem mais que 2° de inclinação 

próximo dos poucos córregos que ali estão presentes, numa densidade de drenagem muito 

baixa. Os solos bem desenvolvidos e profundos são predominantemente Latossolos vermelho 

distrófico de textura argilosa a muito argilosa. 

Devido à criação do Parque Nacional das Emas, esta é uma das poucas áreas com estas 

condições no Cerrado brasileiro que ainda preserva sua vegetação natural e impede o avanço 

da agricultura. São extensas fitofisionomias campestres de campo sujo e campo limpo (Figura 

39) e algumas áreas de formações savânicas, predominantemente cerrado ralo e cerrado típico. 

 

Figura 39 - Campo limpo em topo plano (chapadão) no Parque Nacional das Emas 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

III - Culturas agrícolas e pastagens em topos planos e encostas suaves de solos bem 

desenvolvidos: Há uma transição dos chapadões de topos muito planos, em torno de 850m de 

altitude, para encostas suaves (750m) de topos tabulares para convexos, por vezes 

apresentando-se como colinas amplas e suaves. Nos topos planos, as declividades não 

ultrapassam 2° de inclinação e nas encostas e colinas chegam a 8°, caracterizando um relevo 

ondulado. 

Nos chapadões encontram-se os Latossolos Vermelho Distrófico de textura argilosa a 

muito argilosa. As encostas e colinas possuem Latossolos Vermelho-Amarelo Distrófico de 

textura média. De modo geral, as ocupações são fortemente por agricultura (Figura 40), 

principalmente nos chapadões. Algumas áreas de pastagens nas colinas e encostas podem 

apresentar alguns poucos fragmentos de cerrado ralo e típico ou cerradão e mata de galeria nas 

proximidades de cursos d’água. 
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Figura 40 - Agricultura e pastagens em relevo colinoso de encostas suaves 

 
Fonte: Autor (2017) 

 

IV - Campos sob influência de pastagens e agricultura em escarpas com solos rasos: Em 

geral, são escarpas com declividades que podem alcançar até 45°, marcada por relevos 

cuestiformes (cuesta do Caiapó). As altitudes atingem até 930m, mas em algumas áreas decaem 

para 730m, onde as declividades mantêm-se por volta de 12° de inclinação. 

Os solos rasos são condicionados pelos aspectos topográficos, constituídos 

predominantemente por Neossolos Litólicos Distrófico de textura arenosa a cascalhenta e 

Cambissolos Háplico Distrófico de textura média. Nas áreas abaixo das escarpas e declividades 

mais atenuadas (relevo fortemente ondulado), encontram-se em menores proporções Argissolos 

e Latossolos. 

A cobertura vegetal é constituída por campos sujos com fragmentos de cerrado típico, 

tendo influências de agricultura em topos aplainados e pastagens em declividades menos 

escarpadas (Figura 41). 

 

Figura 41 - Pastagens no primeiro plano e ao fundo fitofisionomias campestres e savânicas sobre escarpas 

 
Fonte: CPRM (2014) 
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V - Campos com fragmentos florestais sobre encostas moderadas a fortes em solos rasos: 

Há encostas de forte inclinação com declividades no entorno de 20° e áreas de inclinação 

moderada de até 10°. Por estarem na transição entre os chapadões e patamares inferiores, as 

altitudes variam de 730m a 850m. Os solos nas encostas são Neossolos Litólico Distrófico de 

textura arenosa a cascalhenta que condicionam a formação de campos sujos com fragmentos de 

cerradão (Figura 42). Há ainda, em menor proporção, cerrado típico, cerrado ralo e pastagens 

nas encostas moderadas.  

 

Figura 42 - Campo sujo e fragmentos de cerradão, e no primeiro plano, encostas com fortes declividades sobre 

neossolos litólico 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

Inversamente ao que ocorre no tipo de paisagem “I - Culturas agrícolas em topos planos 

de solos profundos bem desenvolvidos”, conforme explicado por Giustina et al. (2016), nas 

áreas de encostas com declividade cima de 11° de inclinação, os percentuais de remanescentes 

de vegetação nativa tendem a superar áreas antropizadas. 

 

VI - Pastagens com fragmentos florestais de encostas suaves a moderadas com solos distróficos 

profundos de textura média a argilosa: As altitudes variam de 650m nos patamares inferiores a 

850m nas encostas, com declividades de até 10° de inclinação. Na direção dos patamares 

inferiores, há morros baixos e colinas dissecadas com relevo suave ondulado a ondulado. Os 

solos são predominantemente Latossolos Vermelho Distróficos de textura média a muito 

argilosa e Argissolos Vermelho Distróficos de textura média. Este tipo de paisagem é ocupado 

por extensas pastagens (Figura 43) e fragmentos de cerradão. 
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Figura 43 - Pastagens em encostas moderadas sobre Latossolos Vermelho 

 
Fonte: CPRM (2014) 

 

Embora os cerradões sejam de formação florestal, em termos florísticos, possui maior 

similaridade com as formações savânicas do Cerrado. Essa fitofisionomia apresenta dossel 

predominantemente contínuo e cobertura arbórea entre 50% a 90% variando de 8m a 15m. 

Geralmente, como neste tipo de paisagem, ocorrem em solos profundos e bem drenados 

(RIBEIRO e WALTER, 2008; SANO et al., 2008). 

Acompanhando os córregos, a cobertura vegetal caracteriza-se por matas-de-galeria, 

enquanto nos rios, matas ciliares e matas secas. Outra informação bastante relevante para este 

tipo de paisagem é a localização sítio urbano de Mineiros. 

 

VII - Savanas e campos de topos e encostas com solos pouco desenvolvidos: Em geral, são 

topos planos em morros-testemunho (e mesetas), topos convexos e encostas. As mesetas 

possuem declividades de 12° até 30° de inclinação nas suas encostas, todavia possuem topos 

planos a convexos, com pouca ou nenhuma declividade. Os topos chegam a 920m de altitude e 

as encostas, até sua base, recaem para aproximadamente 720m, atingindo 200m de amplitude 

topográfica. 

As características do relevo condicionam solos pouco desenvolvidos, como os 

Cambissolos Háplico Distrófico e Neossolos Litólico Distrófico nas encostas, e Neossolos 

Quartzarênico Órtico nos sopés, de textura média e média a arenosa, respectivamente. 

Predominam o cerrado ralo, cerrado denso e cerrado típico e, em menor proporção, os campos 

sujos (Figura 44). 

 



190 

Figura 44 - Transição de encostas com campo sujo em Cambissolos Háplico para modelado de aplainamento 

com cerrado típico 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

VIII - Campos em patamares dissecados e morros-testemunho com solos pouco desenvolvidos: 

Estão na transição entre os topos planos dos chapadões para o glacis, constituindo patamares 

dissecados, em relevos cuestiformes. Em direção ao glacis (depressão do Araguaia), há um 

conjunto morros-testemunho. Os patamares possuem altitudes entre 750m a 560m. 

Nestas áreas estão as maiores inclinações de todo o município, com declividades, em 

geral, entre 20° a 45°, mas podendo chegar até 52°. Enquanto os morros-testemunho possuem 

topos de até 920m e encostas que decaem para 640m, as declividades nos topos dos morros são 

muito suaves, de até 5° de inclinação. Os litotipos são constituídos, predominantemente por 

basaltos da Formação Serra Geral. As condições do relevo favorecem solos rasos e poucos 

desenvolvidos como Neossolos Litólico Distrófico de textura arenosa a cascalhenta e 

Cambissolos Háplico Distrófico de textura média. A vegetação é formada, em grande parte, por 

campos sujos e, em menor proporção, por cerrado típico e cerradão (Figura 45). 

Estes remanescentes, de acordo com Nunes (2015) encontram-se nos depósitos de talus 

e nas encostas dissecadas (zonas de erosão recuante), onde os Neossolos Litólico e Cambissolos 

Háplico dificultam o desenvolvimento de culturas comerciais, favorecendo a conservação de 

fitofisionomias campestres e savânicas do Cerrado. 
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Figura 45 - Campo sujo e fragmentos de cerradão sobre patamares dissecados e morros testemunhos com 

Neossolo Litólico 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

IX - Pastagens e fragmentos de formações savânicas em patamares e depressões 

interpatamares em solos pouco desenvolvidos: Este tipo de paisagem é constituído por 

patamares (morros baixos e colinas dissecadas) e depressões com altitudes que variam de 790m 

a 600m (próximo aos vales). O relevo é suave ondulado com declividades, em geral, de 7° de 

inclinação, com exceção de algumas rampas mais inclinadas que podem chegar a 20° (Figura 

46). 

 

Figura 46 - Pastagens e fragmentos de formação savânica 

 
Fonte: Autor (2018)  
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Os solos são predominantemente Nessolos Quartzarênico Órtico de textura média a 

arenosa, e o uso da terra é constituído por extensas pastagens e algumas áreas de silvicultura. 

Destacam-se grandes fragmentos de cerrado denso e áreas menores de cerrado típico e cerrado 

ralo. 

 

X - Pastagens e culturas agrícolas de encostas suaves com solos de textura média a 

arenosa, com hidromorfismo ocasional: Predominantemente constituído por encostas, mas 

formando-se também vertentes, ao envolver vales, sopés e divisores de águas, tem em seu 

relevo colinas amplas e suaves com altitudes variando de 740m a 770m. As declividades, em 

geral, não passam de 4° de inclinação em terrenos suave-ondulados. Há exceções apenas para 

algumas poucas rampas de até 10° de inclinação, e alguns vales muito planos que não 

ultrapassam 1° de inclinação (Figura 47). 

 

Figura 47 - Pastagens sobre solos de textura média a arenosa 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

Prevalecem os Latossolos Vermelho Álico de textura média e nos vales, acompanhando 

os cursos d’água são identificados os Neossolos Quartzarênico Hidromófico de textura média 

a arenosa. O uso e cobertura da terra forma um complexo mosaico, destacando-se as pastagens 

– em direção ao médio curso do rio Babilônia – e agriculturas – no alto curso e cabeceiras da 

bacia hidrográfica do rio Babilônia. Todavia, verificam-se ainda pequenos fragmentos de 

cerrado típico e cerrado ralo, mata seca, mata de galeria e mata ciliar que acompanham a rede 

de drenagem, além de campos sujos e cerradões em menor expressão. 

 

XI - Campos sob influência de pastagens em relevos residuais de baixos platôs com solos 

arenosos: Com um relevo suave-ondulado, em declividades geralmente de até 5° de inclinação, 
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caracterizam-se por baixos platôs90 (Figura 48). Nas encostas mais altas a declividade pode 

atingir 25° de inclinação, em ocorrências mais específicas. A altitude varia entre 728m a 860m 

(na transição, a oeste, para os chapadões). 

 

Figura 48 - Campos e pastagens sobre solos arenosos 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

Os solos predominantes são os Neossolos Quartzarênico Órtico de textura média a 

arenosa, mas nas encostas, em menor extensão, encontram-se Neossolos Litólico Distrófico de 

textura arenosa a cascalhenta. As áreas de maior altitude, de topos tabulares, são ocupadas por 

agricultura – influenciada pelas fortes ocupações dos chapadões, a oeste, que se estenderam até 

estas áreas. Os topos convexos e altitudes inferiores são ocupadas por pastagens. Por fim, em 

poucas encostas mais declivosas, predominam campos sujos e fragmentos de cerrado típico. 

 

XII - Savanas sob influência de agricultura e pastagens de encostas suaves em solos 

arenosos: De modo geral, as altitudes são de até 760m, aumentando na direção da transição 

para os chapadões, atingindo até 830m. Em sua maior extensão, as declividades não ultrapassam 

os 6° de inclinação num relevo predominantemente suave-ondulado de topos tabulares. Há 

também algumas áreas de relevo ondulado e topos convexos. 

Os solos são, em sua maioria, Neossolos Quartzarênico Órtico de textura arenosa, mas 

existem algumas áreas de Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico de textura média, 

encontrados em topos de colinas, além disso, nos vales encontram-se Neossolos Quartzarênico 

Hidromórfico de textura média a arenosa. Destacam-se cerrados típicos, seguidos por cerrado 

ralo e cerrado denso (Figura 49), estando sob influência de áreas significativas de agricultura.  

 
90 Também chamados de planaltos residuais, seguindo a denominação do Radambrasil (1983). Este tipo de 

paisagem coincide com a unidade morfoestrutural “2A - Unidade Superior de baixos platôs”. 
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Figura 49 - Cerrado denso em encostas suaves com Neossolos Quartzarênico 

 
Fonte: Autor (2017) 

 

Este é o tipo de paisagem que, embora tenha cobertura vegetal predominante por 

formações savânicas, possui forte influência de agricultura, que de acordo com Sano et al. 

(2008) resultam em elevados níveis de suscetibilidade. Isso porque, os solos são arenosos e, em 

menor proporção, de textura média, que possuem fraca estruturação devido às partículas soltas. 

Mesmo sendo solos muito permeáveis e estando localizados em relevos suavizados, quando são 

ocupados por agricultura é preciso tomar medidas preventivas. 

Esta é uma área reconhecidamente suscetível à degradação, e mesmo agregando as 

nascentes do rio Araguaia, o uso para agricultura tem se tornado intensivo e pode agravar 

processos de voçorocamento. Além disso, o não uso intensivo destas áreas de Neossolos é muito 

recomendado, sobretudo pela importante função de recarga de aquíferos na região (aquífero 

Guarani) (SANO et al., 2008). 

 

XIII - Pastagens em glacis com solos argilosos e solos pouco desenvolvidos: Com relevo de 

formas suave-onduladas, intercalando-se para poucas ocorrências de relevos ondulados ou 

suaves, as declividades predominam em até 6° de inclinação, identificando-se como glacis, 

pouco dissecados e de interflúvios mais amplos com vertentes menos íngremes. As altitudes 

variam de 600m, próximo da transição para os chapadões e decaem até 360m nas depressões. 

Este é o nível de relevo mais deprimido do município de Mineiros. Uma das maiores densidades 

de drenagem do município também se encontram neste tipo de paisagem, por onde muito canais 

fluviais são separados por interflúvios, que apresentam rampas mais dissecadas que chegam a 

20° de inclinação, mas representam áreas muito reduzidas. 

Na extensa área que ocupa, destacam-se os Argissolos Vermelho Alítico de textura 

média, localizados nas depressões. Nos vales, há forte ocorrência de Neossolos Flúvico 
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Distrófico de textura média, ambos nas dominando as áreas mais baixas deste tipo de paisagem. 

Encontram-se ainda Argissolos Vermelho Distrófico de textura média a arenosa (Figura 50) e 

Cambissolos Háplico Distrófico de textura média (Figura 51), ambos na transição entre os 

chapadões e as depressões. Esta é a maior área de Cambissolo do município que não estão 

associados às encostas mais declivosas. 

 

Figura 50 - Pastagens em glacis sobre Argissolo Vermelho 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

Figura 51 - Pastagens em glacis sobre Cambissolo Háplico 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

Há ainda algumas áreas de Latossolos Vermelho-Amarelo Distrófico de textura média 

sobre os interflúvios de topos tabulares e amplos. Está ocupada fortemente por pastagens, mas 

ao longo de seus limites há um complexo mosaico de vegetação natural, evidenciando-se 

cerrado típico, cerrado ralo, cerradão, mata seca, mata de galeria e mata ciliar. Mesmo assim a 

vegetação natural é minoria neste tipo de paisagem. 

 

XIV - Formação florestal em planícies e terraços fluviais com solos aluviais e 

hidromórficos: São planícies e terraços fluviais associadas a rios de grande porte. No norte do 

município, margeiam trechos dos rios Dimantino e Araguaia em altitudes que variam de 442m 

a 480m, uma das altitudes mais baixas de Mineiros. A sudeste, acompanham trechos do rio 
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Verde, em altitudes superiores, entre 563m a 693m. Em ambas as situações, as declividades 

geralmente são de até 2°, em relevos planos (Figura 52). 

 

Figura 52 - Formação florestal sobre planície fluvial e solos hidromórficos 

 
Fonte: Autor (2017) 

 

Nas altitudes mais baixas, os solos predominantes são os Neossolos Flúvico Distrófico 

de textura média, enquanto nas altitudes mais baixas predominam os Gleissolos Háplico 

Distrófico. A cobertura vegetal é constituída por formações florestais, como a mata ciliar que é 

associada aos cursos d’água no Cerrado e também o cerradão e mata seca. De acordo com 

Coutinho (2016), essas fitofisionomias são densas e com porte de até 30m de altura, podendo 

ter indivíduos emergentes que atingem mais de 40m de altura e diâmetros de tronco entre 2m a 

3m. 

 

XV - Campos úmidos e matas ciliares em planícies e terraços fluviais com solos pouco 

desenvolvidos e de hidromorfismo ocasional: Caracterizam-se por planícies e terraços 

fluviais, com altitude entre 679m a 767m, que acompanham os rios Babilônia e Araguaia. As 

declividades predominantes são de até 2° de inclinação, mas em alguns locais podem chegar a 

4°, em terrenos planos ou suave-ondulados (Figura 53). 
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Figura 53 - Campos úmidos e matas ciliares em planícies fluviais 

 
Fonte: Autor (2017) 

 

Os solos são constituídos por Neossolos Quartzarênico Hidromórfico de textura média 

a arenosa. As condições do relevo propiciam a ocorrência de formação florestal associada a 

cursos d’água, como as matas ciliares e matas de galeria e campos úmidos (sujos e limpos).  

 

XVI - Campos e florestas em planícies e terraços fluviais nos topos planos com solos 

hidromórficos: Formados sobre depósitos aluvionares, essas planícies e terraços fluviais91 

encontram-se nos patamares superiores de mineiros, nos chapadões de topos planos. Algumas 

áreas reduzidas estão a 790m, entretanto sua maior extensão localiza-se acima de 860m e, por 

vezes alcançam até 930m de altitude. 

São áreas planas, onde as declividades não ultrapassam 3° de inclinação. Os solos, 

também associados à dinâmica fluvial, são caracterizados por hidromórficos da ordem de 

Gleissolos Háplico Distrófico de textura argilosa. A cobertura vegetal predominante é a dos 

campos limpos úmidos circundando mata de galeria (Figura 54) e, em algumas situações, mata 

seca. 

  

 
91 Algumas dessas áreas são classificadas pelo Radambrasil (1983) como depressões rasas, mesmo assim são áreas 

de suave rebaixamento sobre os chapadões, influenciados pela dinâmica fluvial. 
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Figura 54 - Campo úmido no primeiro plano, mata de galeria e vereda ao fundo, sobre planícies e terraços 

fluviais com Gleissolos Háplico 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

Esta configuração de formações florestais associadas a cursos d’água em relevos com 

as mesmas características anteriormente descritas, foi explicada por Coutinho (2016) que 

esclareceu sobre os solos hidromórficos, que são inundados no verão pelos rios e no inverno 

passam a receber influência do lençol freático dos interflúvios cobertos por savanas. Essa 

dinâmica propicia matas de galeria e matas secas que não sofrem deficiência hídrica, são densas 

e possuem seu dossel entre 15m a 30m de altura. 

Ocorrem ainda nos campos úmidos (campos paludosos) os buritis (Mauritia flexuosa), 

mais próximo às cabeceiras e às margens do rio Formoso (dentro do Parque Nacional das 

Emas), que formam veredas. Existe ainda a influência da agricultura, especialmente onde estas 

planícies ultrapassam os limites do Parque Nacional das Emas ou das Áreas de Preservação 

Permanente (APP) e ficam passíveis de conversão de áreas de proteção ambiental para áreas 

produtivas. 

De um modo geral, Mineiros configura-se por áreas mais baixas (400m a 600m) sobre 

a Formação Aquidauana e extensas áreas de pastagens. Ao centro, estão as áreas intermediárias 

(600m a 800m) sobre a Formação Botucatu, alternando-se entre pastagens e a expansão da 

agricultura sobre Neossolos Quartzarênicos. A última seção, são as áreas altas (800m a 1.005m) 

sobre a Formação Cachoeirinha – a mais recente do município, do Período Neogeno – ocupada 

fortemente por agricultura em seu patamar superior na direção norte do município e, ao sul, 

devido ao Parque Nacional das Emas, abrange uma área considerável de vegetação natural 

protegida legalmente. 

Comumente, as paisagens também exercem um controle sobre a distribuição da 

vegetação natural, mantendo estreita relação com os elementos morfológicos descritos e 
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apresentando diferenciações, por vezes muito sutil, conforme a posição do relevo e os atributos 

pedológicos. 

Quanto aos remanescentes ao longo do município, nos interflúvios, encostas suaves e 

depósitos de tálus (ou sopés) tendem a ocorrer as formações savânicas, enquanto em direção 

aos vales limitam-se as fitofisionomias campestres e acompanhando os cursos d’água as 

formações florestais (também as associadas à cursos d’água). Nas encostas escarpadas e 

morros-testemunho, as fitofisionomias campestres também são predominantes. 

A diferenciação dos tipos de paisagens e sua representação cartográfica viabiliza a 

interpretação dos aspectos estruturais e funcionais, e revelam a organização e o conhecimento 

dessas paisagens. Por sua vez, a avaliação das paisagens contribui com informações relevantes 

sobre o ambiente natural e cultural, numa abordagem integrada e pronta para auxiliar no 

planejamento das paisagens. 

Como é assunto reconhecido, a ideia da classificação das paisagens constitui a base para 

um dos enfoques que se pretendem ao planejamento da paisagem, a partir do conhecimento dos 

geossistemas (complexos naturais e antroponaturais), envolvendo-se ainda em análises do 

planejamento ambiental e territorial. Cada tipo de paisagem apresenta características 

integradas, únicas, que refletem no seu arranjo e por isso exigem abordagens diferenciadas para 

sua compreensão, abandonando componentes isolados e partindo para uma consideração das 

totalidades (Apêndice 16). 

Logo, pressupõe-se que os tipos de paisagens subsidiarão aportes sobre as 

peculiaridades, limitantes e aptidões das atividades turísticas, e assim, aprimorar processos de 

preservação, conservação ou desenvolvimento ambiental e territorial. Isso acontecerá a partir 

de características ambientais e culturais, para compreensão das sensibilidades e potencialidades 

presentes em cada tipo de paisagem para, primeiramente tratar do desenvolvimento do turismo 

e, em seguida, o planejamento ambiental e territorial de Mineiros. Tais considerações estão 

incorporadas ao zoneamento turístico das paisagens, proposto para o município. 

 

5.3 O Turismo no município de Mineiros 

 

Mineiros é um município brasileiro localizado no sudoeste do estado de Goiás, com 

65.420 habitantes na área urbana, segundo a projeção de população para o ano de 2018 do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)92. Na área rural, a contagem do IBGE para 

 
92 O último censo realizado pelo IBGE, em 2010, constatou 52.935 habitantes no município e densidade 

demográfica de 5,84 hab/km². Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/mineiros/panorama>. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/mineiros/panorama
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o ano de 2010 apontava para 4.637 habitantes. O município está 426km distante de Goiânia 

(capital do estado de Goiás) e 633km distante de Brasília (capital Federal do Brasil). 

A versão adotada oficialmente pelo IBGE sobre o histórico de formação do município 

considera seu início em meados de 1873 com a chegada de famílias vindas do estado de Minas 

Gerais a procura de ouro e diamantes. Mais tarde, os habitantes ficaram conhecido como “os 

mineiros” e a povoação passa a ser conhecia por Mineiros (FERREIRA, 1958; SILVA, 1984). 

Embora, de acordo com Silva (1984) a história do município se inicie com um “João 

Mineiro” radicado às margens de um córrego “do Mineiro”, atualmente o córrego urbano 

Mineiros. João Mineiros foi considerado o primeiro habitante a pisar nessas terras para iniciar 

a formação de um arraial (atual município de Mineiros). 

O autor supracitado, considera que a versão relacionada à migração de garimpeiros 

“mineiros” interessados na exploração de ouro e diamante – versão aceita oficialmente pelo 

IBGE e por Ferreira (1958) – não é factível, visto que a exploração de minérios nunca foi o 

interesse principal dos considerados “pioneiros” do atual município de Mineiros. 

“Faz só uns 128 anos que os homens e as mulheres brancos, originários de Minas Gerais, 

chegaram por aqui com seus escravos negros, [...] essa região [do Sudoeste de Goiás] esteve 

sobremaneira ligada e subordinada ao Triângulo Mineiro (SILVA, 2019, p. 51).  

Em meados de 1880, o arraial foi elevado à condição de distrito de Jataí. Por volta de 

1905 tornou-se vila e, posteriormente distrito municipal93. Tornou-se cidade em 193894 e teve 

sua última divisão territorial acontecido no ano de 2014 (FERREIRA, 1958; SILVA, 1984).  

O minério (ouro e diamante) foi descoberto em quantidades inexpressivas, e a pecuária 

tornou-se desde o início do povoamento a principal atividade econômica. Desde meados da 

década de 1970 a agricultura (soja, cana, milho, algodão e feijão) vem ganhando expressão 

econômica e se expandindo até os dias atuais, tornando-se a maior classe de uso e cobertura e, 

consequentemente consolidando-se como uma das princpais atividades econômicas. Em menor 

quantidade, há ainda a silvicultura e a avicultura na base econômica do município. 

Esse é o cenário encontrado em praticamente todo o Sudoeste goiano. Todavia, mais 

recentemente, conforme apontado por Lima e Chaveiro (2010), o turismo vem passando por 

um processo de consolidação mediante à economia, através de políticas para esse setor, como 

a divulgação dos destinos e melhorias na infraestrutura turística por parte dos governos 

municipal e estadual. 

 
93 Lei estadual nº 257, de 24 de maio de 1905. 
94 Decreto-Lei Estadual nº 1.233, de 31 de outubro de 1938. 
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Essa é uma perspectiva promissora, sobretudo do ponto de vista da conservação do 

Cerrado, pois enquanto a economia pautada na agricultura oferece riscos ao meio ambiente e 

às paisagens desse bioma, o turismo emerge como alternativa capaz de minizar essas 

transformações, contribuir para a complementação da renda familiar, ressignificar valores e 

costumes da população e comunidades locais, e fortalecer os laços dos indivíduos com as 

paisagens (MOREIRA, 2013). 

Do ponto de vista da configuração territorial, atualmente o município possui duas 

singularidades, tendo o município de Portelândia (GO) como um enclave e, também, na 

condição de exclave95. Portelândia é um município inteiramente inserido nos limites de 

Mineiros, sendo um dos quatro municípios que possuem essa peculiaridade no Brasil. Já o 

exclave se situa ao sul do município de Mineiros (GO), com um pequeno fragmento separado 

pelos limites do município de Costa Rica (MS). 

Tratando do turismo, o primeiro atrativo reconhecido de Mineiros, há mais de 60 anos, 

foram as “águas do Pilão” e, posteriormente, a serra da Urtiga e alguns rios que cruzam o 

município (FERREIRA, 1958). As águas do Pilão (Pilões) chegaram a atrair números 

consideráveis de turistas em Mineiros e no contexto regional, porém, devido sua exploração 

desordenada e a falta de planejamento das atividades levou ao encerramento das visitações no 

atrativo para evitar maiores danos ambientais, justificado pelo dono da propriedade. 

A apropriação do meio natural para atividades turísticas prosseguiu em Mineiros e 

passadas algumas décadas, seu potencial se expandiu e o desenvolvimento dessas atividades 

emergiu como possibilidade para uma atividade econômica alternativa e a conscientização para 

conservação do meio ambiente frente ao predomínio da agricultura e sua ascensão sobre o 

cerrado de Mineiros. 

No contexto regional, Mineiros integra o Circuito Pegadas no Cerrado (Mapa do 

Turismo Brasileiro – MTur de 2017-201996), que tem como principal característica o turismo 

de natureza e cultural, junto a mais doze municípios, envolvendo trilhas, estações de rapel, 

pontos de flutuação, rafting, boia-cross, safári, entre outras opções. 

No Plano Estadual do Turismo, integra a região agroecológica, junto a mais oito 

municípios, sendo o único município classificado como “diamante” (GOIÁS, 2008). 

 
95 Um enclave significa que um território (autonomia política, social e cultural) se situa inteiramente dentro dos 

limites de outro território. Já um exclave significa que o território, mesmo sendo politicamente ligado, não é 

fisicamente contíguo em sua delimitação. 
96 http://www.mapa.turismo.gov.br/mapa/init.html#/home 

http://www.mapa.turismo.gov.br/mapa/init.html#/home
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Frente às atividades turísticas atualmente desenvolvidas no município, foram 

identificados 154 atrativos turísticos, entre infraestrutura, serviços, atrativos naturais e atrativos 

culturais. Mesmo obtendo atrativos de diferentes segmentos turísticos, preocupou-se em 

direcionar o turismo para o principal segmento na qual têm se desenvolvido as atividades em 

Mineiros, ou seja, os relacionados às paisagens (e aos elementos naturais) do município. 

Apropria-se, então, da noção estabelecida por Cruz (2001) de que as práticas de turismo 

diretamente relacionadas a ambientes naturais são consideradas como turismo de natureza. 

A mesma autora chega a comparar o turismo de natureza com o ecoturismo97, no 

entanto, o segmento de turismo desenvolvido em Mineiros será aqui tratado como o turismo de 

natureza, na forma de uma condição mais geral dos segmentos do turismo ligados à natureza98, 

aos ambientes naturais e ao meio rural. 

Embora existam atrativos turísticos culturais, urbanos e religiosos, entende-se que a 

força maior para o desenvolvimento do turismo em Mineiros se dá através dos atrativos de 

cunho natural, ou seja, pelo turismo de natureza. Por isso, tanto as representações cartográficas 

quanto a discussão terão um direcionamento focado neste segmento do turismo. 

Por conseguinte, entende-se que as modalidades de turismo preponderantes atualmente 

em Mineiros são consideradas alternativas. Sobre isso, Cruz (2001) discorre que:  

As modalidades ditas alternativas de turismo (tal como turismo de natureza, ecológico 

ou ecoturismo) têm nos espaços naturais seu principal objeto de consumo e, ao 

contrário do turismo de massa, requerem uma gama restrita de infra-estruturas e 

serviços, embora muitas vezes, não dispensem a sofisticação de ambos. [...] As 

modalidades de turismo ditas alternativas também requerem infra-estruturas de 

acesso, hospedagem e restauração, tal como no turismo de massa, mas há a diferença 

de que as primeiras requerem menor densidade tanto de infra-estruturas quanto de 

serviços, se comparadas à segunda (CRUZ, 2001, p. 7). 

 

O chamado turismo alternativo se diferencia do turismo convencional e de massa, 

sobretudo por não concentrar pessoas em altíssimas densidades, respeitar a população local 

(seus modos de vida e de subsistência tradicionais) e principalmente pelos atrativos não serem 

criados ou transformados exclusivamente para satisfazer às expectativas e demandas dos 

visitantes, pelo contrário, estes é quem passam por uma experiência de um modo de ver e viver 

de acordo com o arranjo do atrativo na natureza (FENNELL, 2002). 

 
97 De um modo geral, o ecoturismo pode ser associado a uma prática turística mais restritiva, com forte apelo dos 

turistas para a preservação ambiental, retorno dos lucros para que esta preservação seja concretizada e, na maioria 

das vezes, reservado a turistas com com um ideário de preservação do meio ambiente já estabelecido. Em partes 

isso ocorre no município de Mineiros, sobretudo com o turismo realizado no Parque Nacional das Emas. Porém 

não é o segmento dominante em Mineiros. 
98 Além do ecoturismo, há ainda modalidades designadas como turismo sustentável, turismo contemplativo, 

turismo rural, turismo sustentado, geoturismo, turismo sertanejo, turismo de aventura, turismo educacional, 

turismo ambiental, apenas para citar as mais conhecidas. 
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Os atrativos catalogados para Mineiros foram escolhidos, primeiramente, por seu apelo 

turístico, mas também por sua beleza cênica natural, interesse cultural e apoio para atividades 

turísticas (Apêndices 5 a 8). Dadas as proporções do territoriais do município, é possível 

identificar algumas áreas de concentração dos atrativos turísticos, como a chamada “região” do 

Pinga-Fogo (maior concentração, conforme o apêndice 5A) e o Parque Nacional das Emas. Já 

a cidade de Mineiros concentra a maior quantidade de infraestrutura e serviços de apoio ao 

turismo (Mapa 9; Apêndice 5B). 

Embora existam alguns atrativos dispersos, é possível identificar aglomerados de 

atrativos no município. A área urbana, por concentrar maior parte dos atrativos culturais, além 

dos – não representados no mapa – serviços e infraestrutura99. 

Além disso, no Pinga-Fogo e no Parque Nacional das Emas são formadas mais duas 

concentrações de atrativos, reforçando a relevância dessas áreas para o turismo em Mineiros. 

Tal disposição, de acordo com Oliveira et al. (2007), permite evidenciar um maior controle das 

atividades turísticas em áreas territorialmente reduzidas e, por outro lado, apontar tamanho 

potencial a ser ainda aproveitado no restante do território. 

 

  

 
99 Visando a melhor representação e visualização dos atrativos na escala cartográfica adotada, o mapa apresenta 

apenas três categorias de atrativos turísticos, sendo as de maior interesse tanto para a pesquisa dessa tese, quanto 

para o desenvolvimento do turismo em Mineiros. 
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Mapa 9 - Atrativos turísticos no Município de Mineiros (GO), por categoria 

 
Fonte: Autor (2019)  
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Os atrativos turísticos naturais são os de maior apelo turístico e, consequentemente, os 

de maior interesse em seu aproveitamento, tanto os considerados emergentes atualmente, como 

os já consolidados (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Atrativos turísticos de Mineiros, por categoria 

Categoria Status Número de Atrativos 

Atrativos Naturais 

Consolidados – 12 

Emergentes – 22 

Potenciais – 23 

57 

Atrativos Culturais 

Consolidados – 14 

Emergentes – 3 

Potenciais – 6 

24 

Serviços e Equipamentos de Lazer 

Consolidados – 3 

Emergentes – 12 

Potenciais – 8 

23 

Meios de Acesso ao Município 
Consolidados – 1 

Potenciais – 1 
2 

Outros Serviços e Equipamentos de Apoio Consolidados – 2 2 

Outros Serviços e Equipamentos Turísticos Consolidados – 2 2 

Realizações Técnicas e Científicas 

Contemporâneas 

Emergentes – 2 

Potenciais – 1 
3 

Serviços e Equipamentos de Agências de 

Turismo 
Consolidados – 3 3 

Serviços e Equipamentos de Hospedagem 

Consolidados – 26 

Emergentes – 2 

Potenciais – 6 

34 

Sistema de Saúde Consolidados – 4 4 
Fonte: Autor (2019) 

 

Alguns tipos de paisagens identificados no município de Mineiros apresentam 

interessante diversidade e apelo turístico, principalmente no que se refere às feições 

geomorfológicas, disponibilidade hídrica e fitofisionomias típicas do Cerrado, transformando-

se em potencialidades turísticas que, em sua maior parte, ainda são pouco aproveitadas. 

Embora a tabela acima (Tabela 2) indique 154 atrativos mapeados e classificados ao 

longo da pesquisa, abaixo são relacionados apenas uma síntese de alguns exemplos de atrativos 

turísticos100 (naturais e culturais) de acordo com o seu status mediante o cenário do turismo 

municipal (Quadro 15). 

  

 
100 Todos os atrativos mapeados foram também classificados conforme o nome, categoria, tipo e subtipo conforme 

a proposta de Lima (2011). No inventário e banco de dados, os atrativos ainda foram caracterizados conforme o 

status, a possibilidade e a distância em relação à cidade. Optou-se por não apresentar os 154 atrativos em sua 

totalidade, devido o extenso e exaustivo quadro que essa informação traria para a tese. Ademais, o enfoque maior 

foi dado aos atrativos naturais (principal apelo turístico em Mineiros). 
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Quadro 15 - Síntese do inventário e avaliação do potencial turístico de Mineiros 

Atrativo (subtipo) Categoria Descrição Paisagem Status Possibilidade 
Distância 

(km) 

Parque Nacional das 

Emas (Articulação C 

– 16) 

Atrativos 

Naturais 

Unidade de Conservação com acesso controlado 

(pagamento para entrada) e obrigatoriedade de 

guias turísticos para rodagem em todas as trilhas 

e acessos do Parque 

O acesso sem guia é reduzido em poucas trilhas 

Possui um viveiro de mudas, um pequeno 

museu informativo sobre o Parque e 

infraestrutura receptiva para camping 

Possibilidade de passeio de bike, flutuação, 

boia-cross e carro safári 

Fácil acesso de veículos, embora longe da área 

urbana de Mineiros 

II - Campos com 

elementos savânicos 

em topos com solos 

bem desenvolvidos 

Consolidado 

Principal atrativo de 

Mineiros 

É possível melhorar a 

infraestrutura das trilhas e 

observação da paisagem 

(mirantes) 

Carece de painéis para 

interpretação ambiental 

(fotos e textos) pelos 

visitantes 

106,91 

Casa de Pedra do Zé 

sem Chapéu 

(Articulação B – 33) 

Atrativos 

Naturais 

Trata-se de um abrigo (altura da entrada maior 

que o desenvolvimento da cavidade) em rocha 

sedimentar (arenito) 

Fácil acesso por veículos, embora a trilha não 

tenha manutenção regular 

Acesso livre 

VIII - Campos em 

patamares dissecados 

e morros-testemunho 

com solos pouco 

desenvolvidos 

Consolidado 

Atrativo mais conhecido do 

patrimônio espeleológico de 

Mineiros 

Necessidade de manutenção 

adequada da trilha 

Regularização de acesso 

junto ao proprietário 

Carece de painéis para 

interpretação ambiental 

(fotos e textos) pelos 

visitantes 

58,35 

Chapada da Lua 

(Articulação B – 11) 

Atrativos 

Naturais 

Pavimento rochoso (patamar estrutural) com 

feições únidas (formadas por intemperismo) 

Trilha de média dificuldade 

Possibilidade de camping 

XIII - Pastagens em 

glacis com solos 

argilosos e solos 

pouco desenvolvidos 

Consolidado 

Atrativo na região do 

Pinga-Fogo, alta 

concentração de atrativos 

no entorno 

É possível melhorar a 

infraestrutura da trilha e 

observação da paisagem 

(mirantes) 

Carece de painéis para 

interpretação ambiental 

(fotos e textos) pelos 

visitantes 

59,77 

Fonte: Autor (2019)  
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Quadro 15 - Síntese do inventário e avaliação do potencial turístico de Mineiros – continuação 

Atrativo (subtipo) Categoria Descrição Paisagem Status Possibilidade 
Distância 

(km) 

Cachoeira da 

Pinguela 

(Articulação D – 6) 

Atrativos 

Naturais 

Cachoeira com acesso controlado (pagamento 

para entrada) em propriedade privada 

Queda de 28m, possibilidade de rapel, trekking, 

mirante e espaço para banhista 

Possibilidade de camping 

I - Culturas agrícolas 

em topos planos de 

solos profundos bem 

desenvolvidos 

Consolidado 

Atrativo próximo da cidade 

e fácil acesso 

Mesmo tendo camping, 

carece de infraestrutura 

(banheiro, vestiário etc.) 

Falta manutenção e 

infraestrutura (segurança) 

na trilha de acesso 

Melhor organização de área 

para banhistas 

Na mesma propriedade 

localiza-se a cachoeira do 

Sucuri 

17,79 

Vale Encantado 

(Articulação B – 7) 

Atrativos 

Naturais 

Piscinas naturais (marmitas ou scourpit). 

Trilha longa de alta dificuldade 

Possibilidade camping no início da trilha e 

pernoite no fim da trilha 

Necessidade de guias turísticos 

VIII - Campos em 

patamares dissecados 

e morros-testemunho 

com solos pouco 

desenvolvidos 

Consolidado 

Atrativo na região do 

Pinga-Fogo, alta 

concentração de atrativos 

no entorno 

É possível melhorar a 

infraestrutura em alguns 

percursos da trilha e carece 

de painéis para 

interpretação ambiental 

(fotos e textos) pelos 

visitantes 

61,59 

Cachoeira 2 Saltos 

(Articulação F – 1) 

Atrativos 

Naturais 

Cachoeira com acesso controlado (pagamento 

para entrada) em propriedade privada 

Maior queda de Mineiros, com 58m, 

possibilidade de montain bike, rapel, trekking e 

tirolesa 

Espaço para banhista e possibilidade de 

camping 

Trilha estável, mas sem infraestrutura 

construída (deck) 

IV - Campos sob 

influência de 

pastagens e 

agricultura em 

escarpas com solos 

rasos 

Emergente 

Atrativo muito distante da 

cidade e sem um roteiro 

turístico 

Mesmo tendo camping, 

carece de infraestrutura 

básica (banheiro, vestiário 

etc.) 

É possível melhorar a 

infraestrutura da trilha, 

construção de decks e 

mirantes 

81,55 

Fonte: Autor (2019)  
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Quadro 15 - Síntese do inventário e avaliação do potencial turístico de Mineiros – continuação 

Atrativo (subtipo) Categoria Descrição Paisagem Status Possibilidade 
Distância 

(km) 

Mirante do Morro do 

Navio (Articulação B 

– 21) 

Serviços e 

Equipamentos 

de Lazer 

Mirante natural sobre a encosta do morro para 

contemplação da paisagem 

Fácil acesso por veículos, embora a trilha não 

tenha manutenção regular 

Acesso livre 

VIII - Campos em 

patamares 

dissecados e 

morros-testemunho 

com solos pouco 

desenvolvidos 

Emergente 

Atrativo já explorado 

através dos guias turísticos. 

Carece da construção e 

infraestrutura para trilhas 

(segurança e orientação) 

Possui boa concentração de 

atrativos no entorno, 

facilitando a proposta de 

um roteiro turístico 

Regularização de acesso 

junto ao proprietário do 

terreno 

50,07 

Casa de Pedra 71 

(Articulação G – 4) 

Atrativos 

Naturais 

Trata-se de um abrigo (altura da entrada maior 

que o desenvolvimento da cavidade) em rocha 

sedimentar (arenito) 

Fácil acesso por veículos, embora a trilha não 

tenha manutenção regular 

Acesso livre 

V - Campos com 

fragmentos 

florestais sobre 

encostas moderadas 

a fortes em solos 

rasos 

Emergente 

Carece de roteiro turístico e 

divulgação do atrativo 

Necessidade de manutenção 

adequada da trilha 

Regularização de acesso 

junto ao proprietário do 

terreno 

Carece de painéis para 

interpretação ambiental 

(fotos e textos) pelos 

visitantes 

30,78 

Cachoeira Boa Vista 

(Articulação E – 5) 

Atrativos 

Naturais 

Cachoeira com acesso controlado (pagamento 

para entrada) em propriedade privada 

Carece de trilhas consolidadas e infraestrutura 

receptiva 

Local para banhista e possibilidade de 

canyonismo 

Fácil acesso por veículos. 

I - Culturas 

agrícolas em topos 

planos de solos 

profundos bem 

desenvolvidos 

Emergente 

Há interesse do proprietário 

em estruturar o atrativo para 

recepção de turistas e 

educação ambiental 

Melhor organização de área 

para banhistas 

Carece de espaço para 

camping e manutenção das 

trilhas 

57,97 

Fonte: Autor (2019)  



209 

Quadro 15 - Síntese do inventário e avaliação do potencial turístico de Mineiros – continuação 

Atrativo (subtipo) Categoria Descrição Paisagem Status Possibilidade 
Distância 

(km) 

Cachoeira do 

Mazzarope II 

(Articulação B – 30) 

Atrativos 

Naturais 

Cachoeira com acesso controlado, mas com 

entrada gratuita, em propriedade privada 

Possibilidade de rapel e trekking 

Espaço para banhista 

Possibilidade de camping 

Necessidade de guias turísticos 

VIII - Campos em 

patamares dissecados 

e morros-testemunho 

com solos pouco 

desenvolvidos 

Emergente 

Embora seja razoavelmente 

distante da cidade de 

Mineiros, há boa 

concentração de atrativos e 

possibilidade de um roteiro 

turístico 

Atrativo pouco explorado 

por turistas 

Necessidade da construção 

de trilhas 

Carece de formalização 

entre proprietário do 

terreno, para visitação e 

para possibilidade de 

camping 

64,99 

RPPN Nascentes do 

Araguaia 

(Articulação C – 10) 

Atrativos 

Naturais 

Unidade de conservação em propriedade 

privada com acesso controlado, mas entrada 

gratuita 

XII - Savanas sob 

influência de 

agricultura e 

pastagens de 

encostas suaves em 

solos arenosos 

Emergente 

Carece de manutenção nas 

trilhas e preparação para 

atividades de educação 

ambiental 

Faltam painéis para 

interpretação ambiental 

(fotos e textos) justificando 

a importância das nascentes 

e da visitação do atrativo 

Embora seja distante da 

cidade de Mineiros, a 

proximidade com o Parque 

das Emas facilita o 

planejamento de um roteiro 

turístico 

107,33 

Fonte: Autor (2019)  
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Quadro 15 - Síntese do inventário e avaliação do potencial turístico de Mineiros – continuação 

Atrativo (subtipo) Categoria Descrição Paisagem Status Possibilidade 
Distância 

(km) 

Furna do Bálsamo 

(Articulação B – 34) 

Atrativos 

Naturais 

Trilha longa e de alta dificuldade em direção a 

escarpa para contemplação da paisagem 

(patrimônio geomorfológico e formações 

vegetais) 

No final da trilha, há local para banhista 

Necessidade de guias turísticos 

VIII - Campos em 

patamares dissecados 

e morros-testemunho 

com solos pouco 

desenvolvidos 

Emergente 

É possível melhorar a 

infraestrutura em alguns 

percursos da trilha e carece 

de painéis para 

interpretação ambiental 

(fotos e textos) pelos 

visitantes 

70,74 

Garganta Matrinxã 

(Articulação B – 32) 

Atrativos 

Naturais 

Entrada com acesso controlado (pagamento para 

entrada) em propriedade privada 

Além da passagem na garganta (vale 

aprofundado e estreito) há possibilidade para 

banhistas ao longo da trilha e contemplação da 

paisagem (mirante natural) ao final da trilha 

Embora seja curta, a trilha é de alta dificuldade 

devido à topografia do terreno 

Há possibilidade de camping e refeições no 

local de partida da trilha 

Necessário acompanhamento por guias 

turísticos 

VIII - Campos em 

patamares dissecados 

e morros-testemunho 

com solos pouco 

desenvolvidos 

Emergente 

Embora mais distante da 

cidade, fica numa área com 

alta concentração de 

atrativos naturais e, por 

isso, existe a possibilidade 

de um roteiro turístico 

Carece de infraestrutura 

(segurança) em alguns 

trechos da trilha 

Possibilidade de construção 

de um mirante ao final da 

trilha 

Faltam painéis para 

interpretação ambiental e 

orientação da trilha (fotos e 

textos) 

82,43 

Rochedo Ribeirão 

Grande (Articulação 

B – 35) 

Atrativos 

Naturais 

Acesso somente acompanhado por guias 

turísticos 

Possibilidade para banhistas, passeio de barco e 

camping (sem infraestrutura receptiva) 

VIII - Campos em 

patamares dissecados 

e morros-testemunho 

com solos pouco 

desenvolvidos 

Potencial 

O local é distante de outros 

atrativos e pouquíssimo 

explorado por turistas 

Carece de painéis para 

interpretação ambiental 

(fotos e textos), orientação 

manutenção da trilha 

53,17 

Fonte: Autor (2019)  
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Quadro 15 - Síntese do inventário e avaliação do potencial turístico de Mineiros – continuação 

Atrativo (subtipo) Categoria Descrição Paisagem Status Possibilidade 
Distância 

(km) 

Vale do Aleluia 

(Articulação B – 9) 

Atrativos 

Naturais 

Acesso somente acompanhado por guias 

turísticos 

Possibilidade de camping (com infraestrutura 

receptiva) próximo ao início da trilha. Local 

para banhistas 

Trilha de pouca dificuldade 

VIII - Campos em 

patamares dissecados 

e morros-testemunho 

com solos pouco 

desenvolvidos 

Potencial 

Atrativo pouco explorado, 

embora tenha potencial para 

se tornar emergente, no 

cenário turístico municipal 

Carece de construção de 

trilhas e painéis de 

orientação 

59,15 

Cachoeira do 

Buracão (Articulação 

E – 1) 

Atrativos 

Naturais 

Acesso somente acompanhado por guias 

turísticos 

Possibilidade de trekking e rapel 

IV - Campos sob 

influência de 

pastagens e 

agricultura em 

escarpas com solos 

rasos 

Potencial 

Localiza-se disperso a 

outros atrativos turísticos, o 

que dificuldade sua 

exploração 

Necessita da construção de 

trilhas 

Carece de formalização 

entre proprietário do 

terreno, para visitação e 

para possibilidade de 

camping 

61,65 

Centro Cultural 

Santo Agostinho 

(Articulação A – 11) 

Atrativos 

Culturais 

Patrimônio Histórico-Cultural do Município 

Preservação da memória do município 

VI - Pastagens com 

fragmentos florestais 

de encostas suaves a 

moderadas com solos 

distróficos profundos 

de textura média a 

argilosa (cidade de 

Mineiros) 

Consolidado 

Principal atrativo cultural e 

o mais conhecido em 

Mineiros. 

Recentemente passou por 

reformas e melhor 

preparação para receber 

turistas 

- 

Mosteiro São José 

(Articulação A – 9) 

Atrativos 

Culturais 
Atrativo de cunho religioso 

VI - Pastagens com 

fragmentos florestais 

de encostas suaves a 

moderadas com solos 

distróficos profundos 

de textura média a 

argilosa (cidade de 

Mineiros) 

Consolidado 

Conjunto arquitetônico e 

religioso com apelo 

turístico 

- 

Fonte: Autor (2019)  
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Quadro 15 - Síntese do inventário e avaliação do potencial turístico de Mineiros – continuação 

Atrativo (subtipo) Categoria Descrição Paisagem Status Possibilidade 
Distância 

(km) 

Centro Cultural Casa 

da Chiquinha (Casa 

de Cultura) 

(Articulação A – 14) 

Atrativos 

Culturais 

Patrimônio Histórico-Cultural do Município 

Preservação da memória do município (museu) 

e preservação de características arquitetônicas 

VI - Pastagens com 

fragmentos florestais 

de encostas suaves a 

moderadas com solos 

distróficos profundos 

de textura média a 

argilosa 

(cidade de Mineiros) 

Consolidado 

Recentemente passou por 

reformas e melhor 

preparação para receber 

turistas 

- 

Comunidade 

Quilombola do Cedro 

(Articulação D – 8) 

Atrativos 

Culturais 
Comunidade quilombola tradicional 

VI - Pastagens com 

fragmentos florestais 

de encostas suaves a 

moderadas com solos 

distróficos profundos 

de textura média a 

argilosa 

Consolidado 

Próxima da cidade, a 

comunidade possui um 

histórico de resistência e 

cultural, além de sua 

tradição em estudo de 

plantas medicinais 

3,66 

Farinha de Baru 

(Articulação B – 13) 

Atrativos 

Culturais 

Localizado no assentamento Formiguinha, os 

assentados plantam e processam o baru para 

gerar farinha e castanhas 

XIII - Pastagens em 

glacis com solos 

argilosos e solos 

pouco desenvolvidos 

Emergente 

Castanha típica do Cerrado 

Os produtos orgânicos e 

processados artesanalmente 

para gerar a farinha revelam 

características culturais 

(regionais) 

Os assentados, além da 

venda, permitem que 

turistas acompanhem o 

processo do dia-a-dia da 

elaboração da farinha no 

assentamento 

Atrativo localizado na 

região do Pinga-Fogo, em 

meio a grande quantidade 

de atrativos naturais, com 

possibilidade de um roteiro 

turístico 

74,31 

Fonte: Autor (2019)  
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Quadro 15 - Síntese do inventário e avaliação do potencial turístico de Mineiros – continuação 

Atrativo (subtipo) Categoria Descrição Paisagem Status Possibilidade 
Distância 

(km) 

Ponte Suspensa 

(Articulação B – 39) 

Atrativos 

Culturais 
Ponte sobre o ribeirão Grande 

VIII - Campos em 

patamares dissecados 

e morros-testemunho 

com solos pouco 

desenvolvidos 

Emergente 

A ponte é bastante 

explorada por turistas, 

principalmente devido à sua 

proximidade com a Casa de 

Pedra Zé sem Chapéu 

A ponte permite a 

contemplação da paisagem 

e têm possibilidade para 

compor um roteiro turístico 

51,21 

Marco da Tríplice 

Divisa (Articulação 

C – 12) 

Atrativos 

Culturais 

Marco geodésico entre as divisas dos estados de 

Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 

XII - Savanas sob 

influência de 

agricultura e 

pastagens de 

encostas suaves em 

solos arenosos 

Potencial 

Este é um atrativo de cunho 

geográfico sinalizando a 

marcação exata entre três 

estados do Brasil 

Embora tenha longa 

distância até a cidade de 

Mineiros, possui fácil 

acesso e sua localização 

propricia a criação de um 

roteiro turístico, estando 

próximo às unidades de 

conservação e às nascentes 

do rio Araguaia 

103.58 

Casarão 2 Saltos 

(Cachoeira 2 Saltos) 

(Articulação F – 2) 

Atrativos 

Culturais 

Preservação da memória e das características 

arquitetônicas 

Acesso controlado (pagamento para entrada) em 

propriedade privada 

IV - Campos sob 

influência de 

pastagens e 

agricultura em 

escarpas com solos 

rasos 

Potencial 

Atualmente não tem seu 

interior aberto para turistas, 

mas caso preparado, 

apresenta grande potencial 

de turismo cultural 

Embora esteja ma mesma 

propriedade da cachoeira 2 

Saltos, fica distante da 

cidade e sem um roteiro 

turístico 

Possui camping, mas carece 

de infraestrutura básica 

(banheiro, vestiário etc.) 

81,87 

Fonte: Autor (2019) 



214 

Outro exemplo que reforça o alto potencial para a consolidação do turismo (sobretudo 

o de natureza) como atividade econômica e social de Mineiros, são os números de atrativos, a 

exemplo das 14 cachoeiras catalogadas (Figura 55), 12 conhecidas, mas não catalogadas e a 

estimativa de, pelo menos, mais 30 cachoeiras, cascatas e quedas d’água ainda desconhecidas 

no município, de acordo com informações dos guias turísticos. Estima-se, ainda, que a cuesta 

do Caipó (borda da serra do Caiapó) abrigue um número considerável de cachoeiras e cavernas. 

 

Figura 55 – A) Cascata dos Coqueiros; B) cachoeira Mazzarope II 

 
Fonte: Joel Jesus Silva (2018; 2019) 

 

O patrimônio geomorfológico conta ainda com 35 atrativos turísticos catalogados, 

dentre serras, morros, cavernas, grutas, gargantas, vales, escarpas e outros exemplos. Há ainda 

mais 1 caverna e 3 abrigos não catalogados e uma estimativa de mais 20 atrativos referentes ao 

patrimônio geomorfológico, ainda desconhecidos, que num futuro próximo poderão compor 

inventário turístico do município (Figura 56). 

Por fim, ainda é possível evidenciar as unidades de conservação, trilhas por entre o 

cerrado e a estimativa de mais de 2.000 nascentes que integram os atrativos ligados ao turismo 

de natureza de Mineiros (CÉSAR, 2001). 

  

A) B) 
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Figura 56 - Exemplos de atrativos turísticos do patrimônio natural (geomorfológico) de Mineiros. 

A) Morro do Elefante; B) Morro do Navio; C) Caverna do 71; D) Morro Dois Irmãos; E) Furna do Bálsamo 

(Escarpa); F) Rochedo Ribeirão Grade (Vale) 

 

 

 
Fonte: A) e B) Autor (2018); C) Angelita Oliveira (2018); D) e E) Nélio Silva Carrijo (2017); F) Nélio Silva 

Carrijo (2016) 

 

Com relação aos tipos de paisagens, embora não exista uma distribuição uniforme dos 

atrativos turísticos, observou-se que a paisagem VIII – Campos em patamares dissecados e 

morros-testemunho com solos pouco desenvolvidos apresentou uma alta concentração de 

atrativos turísticos. Sobretudo os ligados ao patrimônio geomorfológico e, devido aos aspectos 

do relevo, algumas cachoeiras. 

Esse tipo de paisagem, está localizado na chamada “região” do Pinga-Fogo. De um 

modo geral, o Pinga-Fogo teve seus atrativos turísticos descoberto pelos guias locais há apenas 

cinco anos. Anteriormente ocupada pela pecuária, nos últimos anos, numa provável 

conscientização e afeição pelo turismo – e também limitação do relevo, desfavorável para usos 

A) B) 

C) D) 

E) F) 
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preferidos pela economia regional – volta a amenizar as atividades da agropecuária e 

maximizar, mesmo que de maneira suave, as atividades turísticas. 

Além disso, vale mencionar a existência do assentamento e da iniciativa de abertura de 

alguns assentados para recepção de turistas, a exemplo do Sítio 4 Netos que recebe camping e 

comercializa alimentação e do lote da Dona Arminta e Senhor Lázaro, que além da 

comercialização da farinha de baru, incentiva a visitação dos turistas para conhecer a produção 

e processamento do alimento. 

Ao Sul, o Parque Nacional das Emas concentra alguns atrativos, sobre as paisagens de 

II – Campos com elementos savânicos em topos com solos bem desenvolvidos. Embora sua 

paisagem, num primeiro momento, não seja de grande apelo turístico (e por isso seu turismo 

seja ainda mais segmentado), a delimitação da unidade de conservação e o incentivo ao turismo 

por meio de sua categoria propiciou o aproveitamento das paisagens para o turismo de natureza, 

em várias atividades como a observação de aves e do Cerrado, boia-cross, passeio de bike etc., 

além de colocar essa unidades de conservação num circuito internacional (restrito) para a 

observação de aves (birdwatching). 

O turismo no Parque Nacional das Emas, tal como na maior parte das unidades de 

conservação que fomentam o turismo, favorece, além da preservação, a conscientização dos 

turistas por meio da educação ambiental. Com isso, o turismo no parque contribui para amenizar 

o impacto das atividades turísticas e das demais atividades econômicas, ao passo que o turista 

reflete sobre tal situação (Figura 57). 

 

Figura 57 – Parque Nacional das Emas: A) Orientações turísticas; B) Paisagens preservadas 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

Ressaltando, também, a importância da proteção das paisagens e de como tal iniciativa 

fomenta o desenvolvimento do turismo. É possível notar que, em consequência desse incentivo, 

surgem nos arredores do parque nas paisagens de XII – Savanas sob influência de agricultura e 

A) B) 
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pastagens de encostas suaves em solos arenosos alguns atrativos relacionados à cursos d’água 

e outras unidades de conservação (RPPN). Paisagens como IV – Campos sob influência de 

pastagens e agricultura em escarpas com solos rasos também condicionam alguns atrativos, 

sobretudo as cachoeiras. Essa situação ocorre, devido à ascenção do turismo no Parque 

Nacional das Emas, despertando o interesse de outras propriedades sob o aspecto de que aliar 

o turismo à produção, pode ser uma alternativa viável. 

Ainda com relação ao turismo sobre diferentes tipos de paisagens, verificou-se que esse 

é um contexto que possibilita ao turista a visitação sobre diferentes cenários contemplação. O 

relevo e a vegetação típica do Cerrado, condicionam um turismo diferenciado ao Sul do 

município, no Parque Nacional das Emas. 

Ao Norte, o relevo acidentado e a composição das rochas são facilitadores para a 

formação de cavernas (Figura 58). A topografia do terreno do município e suas rupturas e 

declives acentuados, condicionam a formação de inúmeras cachoeiras. Soma-se a isso, a 

premissa lançada por Guerra (2018) de que a riqueza dos solos, as formas de relevo e os 

diferentes tipos de paisagens têm grande importância nas atividades do turismo, sobretudo no 

segmento do geoturismo. 

 

Figura 58 - Paisagens de: A) Chapadões e campos; B) Relevo ruiniforme. Ambas aproveitadas para o turismo de 

natureza 

 
Fonte: Autor (2017; 2018) 

 

O caráter único de cada paisagem reflete a disponibilidade dos recursos naturais e 

sociais e a sua integração em nível municipal caracterizando o potencial turístico de Mineiros. 

As paisagens são, portanto, fundamentais para estabelecer o reconhecimento para o turismo de 

natureza. Através de de suas características e funções (naturais e culturais), constituem-se como 

componentes essenciais de um potencial turístico (CASTRO e CUNHA, 2008). 

Diante do exposto, corroborando com a análise de Barretto (1991), em Mineiros é 

possível traçar algumas características que envolvem o turismo. A primeira característica geral 

é que o turismo no município é um turismo de minorias. O turismo de natureza, em atividades 

de contemplação da paisagem, trilhas e aventuras, se difere de um turismo de massa e, em geral, 
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no Brasil, ainda é classificado como uma atividade seletiva e segmentada. É um turismo 

coletivo, na maioria das vezes praticado em grupo, ocorrendo principalmente aos finais de 

semana (turismo livre, esporádico). O principal objetivo a buscar atividades que tirem os 

turistas da rotina cotidiana, visando a contemplação das paisagens, contato com a natureza e a 

busca por aventuras. É um turismo exclusivamente rodoviário, ou seja, dependente de meio de 

transporte rodoviário para visitação dos atrativos. 

Com essas características, esse é um turismo experimental e que atrai os chamados 

turistas alocêntricos101, isto é, aqueles interessados em locais novos e diferentes, com 

característica de aventura, energéticos, de curiosidade e expansivos (BARRETTO, 1991) 

Atualmente, os maiores desafios para o turismo de Mineiros são, de acordo com 

Fernandes (2011), em comum a outros municípios do Brasil, apresentando dificuldades quanto 

a distância dos atrativos; aos transportes rodoviários e coletivos incipientes; custo, ausência, e 

distância do transporte aeroviário; comércio para o turismo insuficiente; inexistência ou falta 

de manutenção e orientação (painéis interpretativos) em trilhas para o turismo; falta de 

infraestrutura respectiva na maior parte dos atrativos; políticas públicas, sobretudo as 

municipais, que fomentem e incentivem atividades relacionadas ao desenvolvimento do 

turismo. 

Por fim, a ausência de um plano que possa caracterizar, divulgar e planejar as paisagens 

e seu potencial para o turismo de natureza também faz parte das situações (ainda) negativas 

para o turismo em Mineiros. 

Outro problema bastante comum, não só em Mineiros, mas em muitas iniciativas sobre 

o turismo de natureza, é a resistência ou falta de interesse de proprietários (rurais) em investir 

– ou mesmo acreditar – no turismo. É comum que pecuaristas e grandes agricultores dêem 

maior valor para atividades econômicas de larga escala e tidas como tradicionais (pastagens e 

agriculturas). 

Historicamente, proprietários oferecem resistência à visitação de suas terras, e como o 

turismo de natureza consome diretamente recursos ali presentes, por vezes, esses indivíduos 

preferem não aproveitar os recursos naturais em suas propriedades, mesmo com a possibilidade 

de uma atividade econômica e pautada na conservação como é o turismo. 

 
101 Santely Plog classificou dois grupos de viajantes, de acordo com as motivações de suas viagens. Os turistas 

alocênctros, já explicado no texto, e os turistas psicocêntricos, que são aqueles que preferem viajar para destinos 

já conhecidos ou visitados anteriormente por uma grande quantidade de pessoas, ou seja, destidos constantes e 

previsíveis (BARRETTO, 1991). 
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Por outro lado, nessa mesma situação, não há interesse em investir em infraestrutura, 

tendo em vista que a economia primária advém da agricultura e pecuária, desestimulando 

investimentos para atrair turistas. 

A falta de conscientização da população, sobretudo de Mineiros, e ausência 

conhecimento sobre a viabilidade do turismo de natureza é algo que políticas de 

impulsionamento do turismo e conscientização de sua importância poderiam contribuir para 

superação desse problema. Visto que as paisagens do Cerrado são, em geral, ainda encaradas 

como algo comum – sobretudo aos “olhos regionais” – e, portanto, entendidas erroneamente 

como sem apelo turístico. 

O fato da aptidão da maior parte do município para a agricultura e o restante para 

pecuária, faz de Mineiros um espaço de conflito de potencialidades. Isso ocorre (também) 

porque, a exemplo de agentes responsáveis pela economia, pensarem somente na agricultura ou 

pecuária, como alternativas mais rentáveis, com menor investimento e menos tempo para 

retorno financeiro. Um exemplo é a zona de amortecimento (entorno) do Parque Nacional das 

Emas que, mesmo com algumas iniciativas apostando no turismo, a maior parte das 

propriedades continuam a optar somente pela agricultura e renegando a possibilidade de 

maximizar a economia através do turismo e aproveitar atrativos naturais de suas propriedades. 

O turismo de Mineiros pode ser considerado, de acordo com Oliveira (2010), como um 

turismo no Cerrado, ou seja, aquele que tem como fonte de referência o bioma do Cerrado e 

sua diversidade de paisagens, ou seja, é um caso em que o próprio Cerrado é a fonte indutora 

do turismo, cenário considerado ainda muito incipiente. Concordamos ainda que, embora o 

Cerrado tenha um enorme potencial para o turismo de natureza, sua descoberta recente, a falta 

de infraestrutura, de políticas de fomento102 e da divulgação de seus atrativos, dificulta a sua 

consolidação no cenário nacional do turismo. 

Um exemplo a ser lembrado nesse contexto, é sobre a quantidade de cachoeiras no 

município e, ainda assim, atualmente apenas quatro delas serem aproveitadas como recurso 

turísticos e, desse número, apenas três contam com o mínimo exigido para uma infraestrutura 

receptiva (2 Saltos, Sucuri e Pinguela). 

Os roteiros turísticos na região do Cerrado, apesar das potencialidades indicadas, 

apresentam outros empecilhos que não só o distanciamento da área core do turismo 

no Brasil (a região litorânea). Assim, como a maioria dos destinos turísticos 

brasileiros, a região do Cerrado é carente em infraestrutura (acesso, comunicação, 

serviços etc.) e profissionalização. Faltam políticas públicas mais consistentes, com 

aporte de recursos específicos para as atividades turísticas (OLIVEIRA, 2010, p. 54) 

 

 
102 Vale mencionar a Lei Municipal Nº 1.447/2009 como uma tentativa de unificar os interesses turísticos no 

município, através da regulamentação das atividades turísticas e a criação do voucher do turismo. 
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Todavia, Mineiros detém as condições para se tornar um dos poucos municípios que 

pratique verdadeiramente um turismo no Cerrado e não apenas um turismo numa região de 

ocorrência do Cerrado. 

Um exemplo do promissor potencial do turismo do Cerrado é também a região do 

município de Mineiros. Atrativos já consolidados e com aproveitamento turístico, a exemplo 

da cachoeira Couto Magalhães em Santa Rita do Araguaia (MT), o Domo do Araguainha em 

Ponte Branca (MT), cavernas e pinturas rupestres em Serranópolis (GO), as unidades de 

conservação do Salto do Sucuriú e Nascentes do Rio Araguaia em Costa Rica (MS), as 

cachoeiras e cavernas de Caipônia (GO) e Portelândia (GO) são exemplos de um cenário 

bastante rico em atrativos que, além de dar suporte para um turismo de natureza, favorem o 

planejamento de roteiros Estaduais e Nacionais para esse segmento. 

Considera-se que o turismo é uma atividade social (lazer), mas também uma atividade 

econômica capaz de redistribuir renda e diversificar a economia (local e regional) por meio da 

indução de estabelecimentos de micros e pequenos negócios, colaborar com a produção local, 

fomentar a fixação da população local (caso dos assentamentos), aumentar a arrecadação de 

impostos, minimizar os desequilíbrios (locais e regionais), melhorar a infraestrutura de 

transporte, comunicação e saneamento, criar alternativas de arrecadação para unidades de 

conservação, minimizar os impactos sobre as paisagens e, consequentemente, sobre os 

patrimônios natural e cultural, repensar as estratégias de proteção de áreas naturais, entre vários 

outros benefícios (MMA, 1994; FERNANDES, 2011). 

O turismo só se desenvolve mediante um planejamento. A cartografia do turismo é uma 

das iniciativas que formentam o as atividades iniciais de um planejamento estratégico para o 

turismo. Conhecer os recursos turísticos, sua disposição e caracterização é fato relevante para 

pensar como as potencialidades podem se tornar produtos consolidados para o turismo num 

determinado prazo. 

Cabe aqui ressaltar uma colocação, embora de alguns anos passados, mas que é uma das 

primeiras situações a serem modificadas com o interesse no turismo, que é a falta de 

conhecimento dos próprior habitantes, na potencialidade do município para o turismo. Silva 

(1984) ressaltou que a maioria dos mineirenses, naquela ocasião, desconhecia ou não valorizava 

devidamente as belezas naturais e os potenciais turísticos do município. “O que objetivamos, 

de início, é lançar uma semente e fazer crescer uma ideia que, se absorvida e alentada por você 

leitor e pela sociedade mineirense, crescerá com vigor para dar bons frutos. Como toda ideia, 

será passível de críticas e de apoio” (SILVA, 1984, p. 51). 
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Outro aspecto significativo para o desenvolvimento do turismo é a participação dos 

proprietários rurais, onde são encontrados atrativos turísticos. O interesse destes proprietários 

no desenvolvimento do turismo é fundamental, tendo em vista que, nos casos de discordância 

de visitação, os atrativos passam a serem restritos àqueles com autorização de entrada nas 

propriedades rurais. Por isso, a participação destes sujeitos é relevante para o turismo municipal. 

O apoio de governos municipais e estaduais – e até mesmo federais – são também 

fundamentais para o desenvolvimento do turismo. Mesmo assim, quando falta apoio ou quando 

do racionamento dos recursos destinados ao turismo, os agentes envolvidos, a exemplo de 

associações e guias turísticos, se tornam o diferencial para manter o interesse e divulgação das 

dos destinos turísticos, tal como ocorre em Mineiros. 

As atividades turísticas, dificilmente, se desenvolvem a curto prazo e, mesmo em prazos 

mais longos, quando não planejado, o turismo de natureza pode causar impactos negativos 

(ambientais e sociais). Assim, o mapeamento das paisagens e a sua relação com o turismo de 

natureza é capaz de evitar conflitos e de determinar medidas que orientem para atividades 

turísticas de qualidade, tanto para as paisagens que recebem as atividades, quanto para a 

população local e turistas. 

 

5.4 Zoneamento turístico das paisagens em Mineiros 

 

O zoneamento turístico das paisagens apresenta as possibilidades sobre o 

desenvolvimento do turismo no município de Mineiros (GO), diante de particularidades 

construídas através de uma perspectiva integrada e funcional das paisagens. As características 

dos geossistemas convergem para o fato de que essa abordagem integrada e funcional 

(geossistêmica) seja capaz de contribuir, através de planos e ações, com o planejamento do 

turismo e o ordenamento do território. 

No Art. 11 do Plano Diretor Democrático do município de Mineiros (MINEIROS, 2008) 

tem como objetivo geral direcionar o desenvolvimento do “turismo regional sustentável” e do 

“setor agroindustrial”. Logo em seguida, o Art. 13 reafirma que o objetivo do “desenvolvimento 

econômico sustentável” e uma de suas vertentes é “o desenvolvimento, qualificação e promoção 

do turismo nos seus diversos segmentos através da elaboração de um plano diretor de turismo”, 

objetivo que não foi concretizado até os dias atuais103. 

 
103 No Plano Diretor Democrático constam, ainda, macrozonas urbanas e rurais, e mesmo que tenham sido previstas 

finalidades para algumas das macrozonas, elas não fornecem as características necessárias para embasar o 

planejamento do turismo. Um exemplo é a “macrozona de especial interesse urbanístico”, que tem dentre seus 
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Tal fato endossa o zoneamento turístico em duas vertentes: a de contribuir para um 

desenvolvimento sem conflitos entre turismo e agropecuária, e a de ser um produto norteador 

para o incremento da atividade turística, na falta do plano diretor de turismo (planejado, mas 

não elaborado). 

O enfoque funcional das paisagens, de acordo com Rodríguez, Silva e Cavalcanti 

(2010), 

[...] tem por finalidade esclarecer como ela está estruturada, ou seja, quais são as 

relações funcionais de seus elementos, por que está estruturada de determinada 

maneira (relações genéticas ou casuais) e para que está estruturada de certa forma 

(quais são suas funções naturais e sociais) (RODRÍGUEZ, SILVA e CAVALCANTI, 

2010, p. 124). 

 

Astanin (2013) elencou três princípios para o turismo de natureza que convergem para 

uma proposta de zoneamento turístico e funcional das paisagens: 1) minimizar os impactos na 

natureza; 2) educação e interpretação ambiental; 3) preservação das culturas tradicionais. 

Diante disso, compreende-se que cada uma das zonas terá um funcionamento e, 

consequentemente uma função distinta, sendo essa uma das premissas a serem consideradas na 

elaboração de um planejamento. Por isso, esta é uma proposta de zoneamento que, além dos 

interesses turísticos, tem em suas bases (conceitual e prática) a competência para também versar 

sobre a racionalidade no aproveitamento dos recursos naturais, na conservação da 

biodiversidade e geodiversidade e nos conflitos de potencialidades no município de Mineiros. 

Cabe ressaltar que o zoneamento não foi elaborado para ser um instrumento exclusivo 

de desenvolvimento do turismo ou de proteção ambiental. Embora o maior interesse posto seja, 

obviamente, lançar critérios para estabelecimento de zonas com aptidão ao turismo, as zonas 

onde há limitações para tal atividade consideram também o aproveitamento de outros recursos, 

mas tendo sempre como premissa uma concepção de equilíbrio entre o aproveitamento e a 

conservação nas zonas definidas. 

Antecedendo ao zoneamento, foi elaborado o mapa do potencial turístico de Mineiros 

(Apêndice 15). O mapa indica áreas com potencial para o desenvolvimento de atividades 

turísticas que foram classificadas desde ‘muito baixo potencial’ até ‘muito alto potencial’. Esse 

é um produto cartográfico que viabiliza uma orientação geral sobre as áreas mais relevantes 

para o turismo. Por isso, o mapa do potencial turístico é o ponto de partida para a proposta do 

zoneamento. 

 
objetivos o incentivo à implantação de empreendimentos voltados para ciência, tecnologia, lazer, cultura e turismo. 

No meio rural, a macrozona de “proteção ambiental” e sua subdivisão entre “região do Pinga Fogo, nascentes do 

rio Araguaia e Parque Nacional das Emas”, tem entre seus objetivos a proteção dos recursos naturais, recuperação 

de áreas degradadas, incentivo ao turismo sustentável e fomento às ações relacionadas ao turismo. Todavia, o 

plano diretor carece de maiores detalhamentos no que tange às atividades turísticas em suas macrozonas definidas. 
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O zoneamento turístico de Mineiros reflete a hetegeneidade de suas paisagens, logo, 

resultou em um mapa na escala (de controle) de 1:100.000, apresentando 6 macrozonas 

(Apêndice 17), divididas entre 19 zonas (Quadro 16; Mapa 10; Apêndice 18). 

 

Quadro 16 - Macrozonas e zonas propostas no zoneamento turístico das paisagens de Mineiros 
Macrozonas e zonas propostas no zoneamento turístico das paisagens de 

Mineiros 

Área 

(ha) 

Área 

(%) 

Macrozona de Atratividade Turística (ZAT) 

ZAT-1 
Zona de Atratividade Turística Consolidada para Observação da 

Biodiversidade 
94.328,99 10,44 

ZAT-2 Zona de Atratividade Turística Consolidada para Interpretação Ambiental 46.40,01 0,51 

ZAT-3 Zona de Atratividade Turística Consolidada para Atividades de Balneário 807,70 0,09 

Macrozona de Interesse Turístico (ZIT) 

ZIT-1 Zona de Consolidação Prioritária para o Desenvolvimento do Turismo 36.124,43 4,00 

ZIT-2 Zona de Consolidação do Turismo e Interesse de Áreas Protegidas 13.647,78 1,51 

ZIT-3 
Zona de Interesse para Conservação do Patrimônio Ambiental e 

Desenvolvimento do Turismo 
23.283,50 2,58 

ZIT-4 Zona de Relevância para Desenvolvimento do Turismo 25.813,36 2,86 

ZIT-5 Zona de Limitado Interesse Turístico 417,27 0,05 

Macrozona de Proteção Ambiental (ZPA) 

ZPA-1 Zona de Rigorosa Proteção Ambiental 14.271,03 1,58 

ZPA-2 Zona de Relevância para Criação de Áreas Protegidas 10.373,88 1,15 

Macrozona de Serviços e Administração (ZSA) 

ZSA-1 Zona de Serviços, Administração e Apoio ao Turismo 3.218,73 0,36 

Macrozona de Conflito de Uso (ZCU) 

ZCU-1 Zona de Conflito entre Uso Agrícola e Interesse Turístico 23.673,32 2,62 

ZCU-2 Zona de Conflito entre Uso Agropecuário e Patrimônio Ambiental 30.590,81 3,38 

Macrozona de Interesse Agropecuário (ZIA) 

ZIA-1 Zona de Uso Agrícola Controlado 43.683,46 4,83 

ZIA-2 Zona de Interesse Agropecuário 78.934,67 8,73 

ZIA-3 Zona de Potencial Expansão Agrícola 166.341,38 18,40 

ZIA-4 Zona de Consolidação Agrícola 154.530,47 17,09 

ZIA-5 Zona de Pecuária Consolidada 100.240,82 11,09 

ZIA-6 Zona de Agricultura Intensiva 79.034,36 8,74 

Fonte: Autor (2020) 
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Cada zona é dotada de diretrizes específicas, visando proporcionar uma conjuntura que 

favoreça aos objetivos turísticos, ambientais e econômicos, da maneira mais harmoniosa 

possível (Figura 59). 

 

Figura 59 - Aspectos das zonas propostas o município de Mineiros 

 
Fonte: Adaptado de Tudor (2014) 

Organização e edição: Autor (2020) 
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Mapa 10 - Zoneamento Turístico das Paisagens do município de Mineiros (GO) 

 
Fonte: Autor (2018) 
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A seguir são discutidas as características das zonas turísticas propostas para Mineiros, 

bem como seu potencial, limitação, viabilidade e outros aspectos relacionados ao turismo. 

Conforme apontado por Chávez e Osorio (2016) a avaliação de cada zona reflete em 

diretrizes (gerais e específicas) que permitem desenvolver ações estratégicas no âmbito do 

desevolvimento do turimo, representando espacialmente a informação através do zoneamento. 

Isso permite que os envolvidos e interessados tenham uma visão integrada e sintética das 

perspectivas do turimo no município. 

 

Macrozona de Atratividade Turística (ZAT) 

A Macrozona de Atratividade Turística coincide com os limites do Parque Nacional das 

Emas (extensão que está incluída em Mineiros)104. As três zonas que formam essa macrozona 

são consideradas as únicas onde o turismo está, de fato, consolidado no município. Há 

infraestrutura de receptividade, oferta de serviços, atrativos turísticos estabelecidos e os locais 

mais visitados e conhecidos de Mineiros. 

Cabe ressaltar que o cenário encontrado na ZAT é bastante promissor, tanto pelo aspecto 

turístico, quanto ambiental, tendo em vista que as unidades de conservação, enquanto espaços 

protegidos, são encaradas como territórios privilegiados para o desenvolvimento do turismo de 

natureza, aproveitando os elementos das paisagens enquanto potenciais turísticos (ZANIRATO, 

2011). 

Logo, esta é a macrozona capaz de atrair a maior quantidade de turistas à Mineiros, se 

comparada às demais. Todavia, é preciso ressaltar que o turismo aqui é considerado como 

regulado, ou seja, necessita continuar sob controle do número de visitantes, evitando turismo 

de massa ou de alto impacto, tendo em vista que ocorre em uma unidade de conservação (parque 

nacional). 

Além disso, 

O Parque Nacional das Emas ocupa uma posição geográfica exemplar em termos de 

conservação dos recursos naturais, pois cumpre uma função imprescindível em termos 

de unidade de conservação, resguardando importantes amostras de ecossistemas numa 

vasta dimensão territorial, mas principalmente protegendo uma forma específica de 

relevo essencial à continuidade do ciclo hídrico regional (AKASHI JUNIOR, 2013, 

p. 121). 

 

Além disso, o turismo, nessa zona, superou sua fase de desenvolvimento e encontra-se 

consolidado. O Parque Nacional das Emas é, por si só, o atrativo de maior valorização para o 

 
104 O Parque Nacional das Emas foi criado em 1961 em uma área doada por um fazendeiro. No primeiro Decreto 

(49.874/1961), o Parque contava com 1.300.000 ha, mas atualmente tem apenas 132.000 ha (valor aproximado do 

oficial no último Decreto). O Parque tinha o intuito de proteger nascentes de cursos d’água, principalmente do rio 

Araguaia. Mas, hoje, praticamente todas ficam fora dos limites do Parque. 
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turismo em Mineiros (atualmente). Por ser um chamariz, essa macrozona é um dos exemplos a 

serem seguidos para o desenvolvimento e sucesso do turismo municipal. 

 

Zona de Atratividade Turística Consolidada para Observação da Biodiversidade (ZAT-

1) 

Essa zona compreende área considerável do Parque Nacional das Emas (da extensão 

incluída no município de Mineiros), estabelecida sobre o Chapadão das Emas-Taquari e 

predominantemente coberta por formações campestres (campo sujo). É considerada como zona 

de atratividade em função do incentivo ao turismo pelo parque (uma unidade de conservação 

federal), com organização de visitação, apenas tour guiado, resultante das ações do setor 

turístico na cidade de Mineiros, direcionadas ao parque (Quadro 17). 

 

Quadro 17 - Características e propostas da ZAT-1 

Zona 
Zona de Atratividade Turística Consolidada para Observação da Biodiversidade 

(ZAT-1) 

Área (ha) 94.328,99 

Quantidade de 

Atrativos 
2 

Característica das 

paisagens 

II - Campos com elementos savânicos em topos planos com solos bem 

desenvolvidos 

Potencial Turistico Predominantemente baixo 

Atividade Turística 

Ideal 

Turismo de Natureza 

Observação da Biodiversidade 

Interpretação Ambiental 

Bioluminescência 

Observação de Aves (birdwatching) 

Hiking 

Coleção Pedagógica Lobo Guará (museu) 

Atividades educacionais (cursos) 

Pesquisa científica 

Ciclismo 

Valor Turístico Atual Satisfatório 

Valor Geoecológico Estável 

Limitações 

Distância da cidade de Mineiros 

Homogeneidade das paisagens 

Hospedagem nas proximidades do Parque 

Risco de queimadas no período da seca 

Relação Uso/Potencial Uso > Potencial 

Conflito de 

Potencialidade 
Inexistente 

Uso predominante Formações Campestres (Campo Sujo) 

Uso Incompatível Inexistente 

Proposta de Uso Manter 

Fonte: Autor (2018) 
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Quadro 17 - Características e propostas da ZAT-1 

Proposta de 

Planejamento 

Incentivo à expansão do turismo 

Alternativas de experiências e atividades junto aos passeios de contemplação dentro 

do Parque 

Acesso e visitação monitorados 

Estabelecer parcerias com municípios vizinhos 

Estabelecer parcerias com agências e guias de turismo 

Apoio institucional e econômico do órgão responsável pela gestão da Unidade de 

Conservação 

Medidas de 

Desenvolvimento 

Capacidade de transporte e mobilidade no Parque Nacional das Emas 

Construção de um circuito de trilhas para caminhadas (hiking) 

Melhorar a infraestrutura receptiva 

Divulgação dos passeios turísticos 

Responsável ICMBio (Governo Federal) 

Sensibilidade 
Turismo de massa 

Impacto de visitação 

Condições de 

Observação 

(Turismo) 

Permite a contemplação da natureza e observação da biodiversidade 

Viabilidade de 

Desenvolvimento 

Viável 

Atualmente o o turismo já pode ser considerado como desenvolvido e a necessidade 

é de implementações de alternativas para aprimorar a experiência turística e manter 

um turismo de natureza no Parque Nacional das Emas 

Fonte: Autor (2018) 

 

Essa situação é bastante interessante, tendo em vista a funcionalidade do parque, 

enquanto unidade de conservação, de proteger as áreas naturais do Cerrado e, de forma 

concomitante, tornar-se o principal atrativo turístico do município, justamente devido às suas 

características naturais. 

A exploração do turismo dos parques nacionais pode garantir recursos para ampliar 

as áreas de proteção e aumentar a eficiência da fiscalização e consciência ecológica 

pela própria sociedade; que passa a depender da sua conservação para o seu 

desenvolvimento econômico, trazendo benefícios tanto à comunidade como para o 

meio ambiente (OLIVEIRA et al., 2007, p. 88-89). 

 

Embora tenha certa homogeneidade em suas paisagens, essa situação acaba por 

favorecer seu principal potencial turístico, de observação da biodiversidade, sobretudo da fauna 

típica do Cerrado. O relevo muito plano e a vegetação de formação campestre contribuem para 

a observação de fauna terreste. Algumas das espécies mais comumente avistadas são a própria 

ema (Rhea americana), que nomeia o parque, e grandes mamíferos, como o veado-campeiro 

(Ozotoceros bezoarticus), o tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) e o lobo-guará 

(Chrysocyon brachyurus).  

Além disso, o Parque Nacional das Emas apresenta apelo turístico significativo para a 

observação de aves (birdwatching). Além disso, as trilhas, o ciclismo nas áreas naturais, a 



229 

coleção pedagógica Lobo Guará (museu)105 e o fenômeno da bioluminescência são atividades 

que favorecem a consolidação do turismo nessa zona (Figura 60). 

 

Figura 60 - Bioluminescência no Parque Nacional das Emas 

 
Fonte: Joel Jesus Silva (2018) 

 

Ainda que o relevo e as condições ambientais favoreçam atividades econômicas na 

região (agricultura mecanizada), o turismo só foi possível devido à criação do Parque. Essa 

situação revela traços positivos e interessantes sobre a vegetação natural, sobre o interesse que 

ela propicia ao turismo, resultando num potencial natural (serviços ecossitêmicos) e 

aproveitamento turístico.  

 

Zona de Atratividade Turística Consolidada para Interpretação Ambiental (ZAT-2) 

A ZAT-2, também inserida no Parque Nacional das Emas, forma uma zona de menor 

extensão, onde há a trilha da Volta da Furna. Sua atividade turística (consolidada), além da 

observação da biodiversidade, é a oportunidade de interpretação ambiental106 – sobre diferentes 

fitofisionomias do Cerrado (Quadro 18). 

  

 
105 A coleção pedagógica Lobo Guará (museu), com peças relacionadas à fauna do Cerrado, sobretudo daquela 

encontrada no Parque Nacional das Emas, está mais próxima da entrada do Portão do Bandeira, já localizado no 

município de Chapadão do Céu (GO). Mesmo assim, esse atrativo foi considerado devido estar localizado dentro 

do Parque Nacional das Emas e ter acesso fácil também pela ZAT-1. 
106 “A interpretação ambiental é um conjunto de estratégias de comunicação destinadas a revelar os significados 

dos recursos ambientais, históricos e culturais, a fim de provocar conexões pessoais entre o público e o patrimônio 

Protegido” (ICMBIO, 2018, p. 16). 
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Quadro 18 - Características e propostas da ZAT-2 
Zona Zona de Atratividade Turística Consolidada para Interpretação Ambiental (ZAT-2) 

Área (ha) 4.640,01 

Quantidade de 

Atrativos 
3 

Característica das 

paisagens 

II - Campos com elementos savânicos em topos planos com solos bem 

desenvolvidos 

Potencial Turístico Médio 

Atividade Turística 

Ideal 

Interpretação Ambiental 

Turismo de Natureza 

Observação da Biodiversidade 

Observação de Aves (birdwathcing) 

Atividades educacionais (cursos) 

Hiking 

Pesquisa científica 

Valor Turístico Atual Satisfatório 

Valor Geoecológico Estável 

Limitações 

Distância da cidade de Mineiros 

Falta de recursos para interpretação ambiental 

Falta de treinamento de guias para a interpretação ambiental 

Hospedagem nas proximidades do Parque 

Risco de queimadas no período da seca 

Relação Uso/Potencial Uso > Potencial 

Conflito de 

Potencialidade 
Inexistente 

Uso predominante 

Formações campestres (campo sujo e campo limpo) 

Foamções savânicas (cerrado típico e cerrado ralo) 

Formação florestal (mata seca e mata de galeria) 

Uso Incompatível Inexistente 

Proposta de Uso Manter 

Proposta de 

Planejamento 

Incentivo à expansão do turismo 

Acesso e visitação monitorados 

Estabelecer parcerias com municípios vizinhos 

Estabelecer parcerias com universidades 

Estabelecer parcerias com agências e guias de turismo 

Apoio institucional e econômico do órgão responsável pela gestão da Unidade de 

Conservação 

Medidas de 

Desenvolvimento 

Instalação de recursos que favoreçam a interpretação ambiental 

Treinamento adequado aos guias turísticos para auxiliar na interpretação ambiental 

Capacidade de transporte e mobilidade no Parque Nacional das Emas 

Melhorar a infraestrutura receptiva 

Divulgação dos passeios turísticos 

Responsável ICMBio (Governo Federal) 

Sensibilidade 
Turismo de massa 

Impacto de visitação 

Condições de 

Observação 

(Turismo) 

Permite a contemplação da natureza, observação da biodiversidade e a 

interpretação de diferentes fitofisionomias do Cerrado e do microclima 

influenciado pela vegetação ao longo de um “gradiente” facilitado pela trilha 

Viabilidade de 

Desenvolvimento 

Viável 

Atualmenteo o turismo já pode ser considerado como desenvolvido. Para se tornar, 

de fato, uma zona turística favorável à interpretação ambiental, é preciso instalar 

recursos necessários que ofereçam essa experiência ao turista. Aliando também à 

guiagem turística, que fortaleça a interpretação ambiental das fitofisionomias do 

Cerrado, e seu contexto de preservação no Parque, como experiência formativa aos 

turistas 

Fonte: Autor (2018) 
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Essa zona está localizada sobre relevos planos do Chapadão das Emas-Taquari, 

predominantemente coberto por formações campestres (campo sujo), entremeadas por 

remanescentes de mata seca e cerrado ralo. 

Embora o Parque Nacional das Emas seja o único atrativo turístico a contar com recursos 

de interpretação ambiental – mesmo que atualmente sejam considerados insuficientes – e a 

própria ZAT-2 favorecer tal atividade, ainda é preciso aprimorar e investir nesse tema. A zona 

carece de placas e outros meios interpretativos, além de qualificação específica para os guias 

turísticos que conduzem as atividades no Parque. 

Já os meios interpretativos personalizados englobam a interação entre o público e uma 

pessoa que seria a “intérprete”. Como exemplos, é possível citar as trilhas guiadas, passeios em 

veículos não motorizados (bicicletas, cavalos, canoas etc.) e passeios em veículos motorizados, 

com o acompanhamento de guias, audiovisuais com atendimento pessoal, palestras, atividades 

com representações teatrais, jogos e simulações, entre outros (MOREIRA, 2014). 

Já os meios interpretativos personalizados englobam a interação entre o público e uma 

pessoa que seria a “intérprete”. Como exemplos é possível citar as trilhas guiadas, passeios em 

veículos não motorizados (bicicletas, cavalos, canoas, etc.) e passeios em veículos motorizados, 

com o acompanhamento de guias, audiovisuais com atendimento pessoal, palestras, atividades 

como representações teatrais, jogos e simulações, entre outros (MOREIRA, 2014,) 

A ZAT-2 favorece a interpretação, sobretudo da biodiversidade do Cerrado, contando 

com fitofisionomias de cerrado típico, cerrado ralo, mata seca, mata de galeria, campo sujo e 

campo limpo (Figura 61). Logo, a principal atividade turística dessa zona é a contemplação da 

biodiversidade através da caminhada por trilhas. No entanto, é preciso criar, também, 

infraestruturas que orientem a interpretação ambiental pelos turistas que participam de 

atividades nessa zona. 

O fortalecimento da interpretação ambiental nessa zona, e no próprio Parque Nacional 

das Emas, converge para uma valorização do turismo de natureza, relacionado especificamente 

à diversidade da vegetação e das paisagens do Cerrado. Através da interpretação ambiental, é 

possível buscar nos elementos naturais sua autenticidade, e dar suporte aos turistas para sua 

diferenciação, conservação e apreciação (FERNANDES, 2011). 
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Figura 61 - Fitofisionomias do Cerrado em trilhas da ZAT-2. A) Trilha em mata seca; B) Cerrado ralo; C) 

Campo sujo. 

 
Fonte: Autor (2017; 2018) 

 

Embora essa seja uma das zonas de menor extensão territorial, sua localização no Parque 

Nacional das Emas e suas características em heterogeneidade das fitofisionomias do Cerrado, 

além de sua própria dimensão, favorecem o turismo de contemplação da biodiversidade, 

destoando em meio às paisagens “homogêneas” dos vastos campos que estão no parque (e na 

ZAT-1). Além disso, a trilha existente nessa zona e os passeios que já ocorrem ali, contribuem 

para sua consolidação no cenário do turismo local. 

 

Zona de Atratividade Turística Consolidada para Atividades de Balneário (ZAT-3) 

Essa é uma das menores zonas de Mineiros (GO), no entanto, possui papel fundamental 

para o turismo municipal e para o Parque Nacional das Emas, onde está inserida. Ela 

compreende os terraços e planícies fluviais do rio Formoso, principal curso d’água do Parque 

(Quadro 19). Caracterizada por paisagens de campos e florestas em planícies e terraços fluviais, 

nos topos planos, apresenta solos hidromórficos, em função dos cursos d’água, que originam 

os terraços e planícies fluviais ou, por vezes, pelas veredas. Observa-se ainda vegetação típica 

de associação a cursos d’água, predominantemente de matas de galeria. 

 

A) B) 

C) 



233 

Quadro 19 - Características e propostas da ZAT-3 
Zona Zona de Atratividade Turística Consolidada para Atividades de Balneário (ZAT-3) 
Área (ha) 807,69 

Quantidade de 

Atrativos 
4 

Característica das 

paisagens 

XVI - Campos e florestas em planícies e terraços fluviais nos topos planos com 

solos hidromórficos 

Potencial Turístico Médio 

Atividade Turística 

Ideal 

Boia Cross 

Passeios náuticos 

Canoagem 

Observação de Aves (birdwathcing) 

Interpretação Ambiental 

Turismo de Natureza 

Hiking 

Trekking 

Observação da Biodiversidade 

Atividades educacionais (cursos) 

Pesquisa científica 

Valor Turístico Atual Satisfatório 

Valor Geoecológico Estável 

Limitações 

Distância da cidade de Mineiros 

Falta de recursos para interpretação ambiental 

Falta de treinamento de guias para a interpretação ambiental 

Infraestrutura incompleta para camping e hospedagem 

Opções de transporte 

Relação Uso/Potencial Uso > Potencial 

Conflito de 

Potencialidade 
Inexistente 

Uso predominante Formações florestais associadas a cursos d'água (mata de galeria) 

Uso Incompatível Inexistente 

Proposta de Uso Manter 

Proposta de 

Planejamento 

Incentivo à expansão do turismo 

Acesso e visitação monitorados 

Estabelecer parcerias com municípios vizinhos 

Estabelecer parcerias com agências e guias de turismo 

Apoio institucional e econômico do órgão responsável pela gestão da Unidade de 

Conservação 

Medidas de 

Desenvolvimento 

Instalação de recursos que favoreçam a interpretação ambiental 

Treinamento adequado aos guias turísticos para auxiliar na interpretação ambiental 

Capacidade de transporte e mobilidade no Parque Nacional das Emas 

Melhorar os recursos da infraestrutura receptiva 

Expansão de atividades de turismo de balneário 

Divulgação dos passeios turísticos 

Responsável ICMBio (Governo Federal) 

Fonte: Autor (2020) 
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Quadro 19 - Características e propostas da ZAT-3 

Sensibilidade 
Turismo de massa 

Impacto de visitação 

Condições de 

Observação 

(Turismo) 

Permite a a observação de fitofisionomias do Cerrado, associadas a cursos d’água, a 

prática de atividades turísticas de balneário, turismo náutico, a contemplação da 

natureza, observação da biodiversidade 

Viabilidade de 

Desenvolvimento 

Viável 

Atualmente o o turismo já pode ser considerado como desenvolvido. Para se tornar, 

de fato, uma zona turística favorável à interpretação ambiental, é preciso instalar 

recursos necessários que ofereçam essa experiência ao turista. Aliando, também à 

guias de turismo que fortaleçam a interpretação ambiental das fitofisionomias do 

Cerrado e seu contexto de preservação no Parque como experiência aos turistas 

É possível melhorar e facilitar a experiência receptiva do camping e fortalecer as 

atividades do Núcleo de Educação Ambiental 

Há ainda a possibilidade de parcerias com agências e guias de turismo, para 

expandir as opções de atividades turísticas de balneário, a exemplo do caiaque, 

stand-up, canoagem, entre outros, além dos já explorados boia cross e passeio de 

barco 

Fonte: Autor (2020) 

 

Há na ZAT-3 há um dos pontos de apoio do Parque, um núcleo de educação ambiental, 

além da permissão para camping de turistas e pesquisadores. Este é o único trecho do rio onde 

atualmente ocorrem experiências diferenciadas das atividades turísticas de contemplação, como 

a boia cross e passeio de bote pelo rio Formoso (ambos, turismo de balneário). Nessa zona 

também está a trilha do Brigadista ou trilha do Formoso, única trilha em área úmida (de baixo 

impacto) planejada no Parque Nacional das Emas (Figura 62). 

 

Figura 62 – Atrativos e infraestruturas na ZAT-3. A) Trilha do Brigadista; B) Rio Formoso; C) Camping (ponto 

de apoio). 

 
Fonte: Autor (2020) 

 

A Zona de Atratividade Turística Consolidada para Atividades de Balneário (ZAT-3) 

demonstra o potencial turístico que o Parque Nacional das Emas possui, para além dos campos 

nativos do Cerrado, para promover a diversificação de experiências do turismo de natureza. 

A) B) 

C) 
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Macrozona de Interesse Turístico (ZIT) 

Esta macrozona envolve algumas das zonas mais importantes no que tange ao 

desenvolvimento do turismo no município de Mineiros. Em suma, essa é a macrozona onde há 

a maior parte dos atrativos classificados como emergentes, caracterizando suas zonas como 

potenciais para expansão e desenvolvimento do turismo de Mineiros. 

A Macrozona de Interesse Turístico (ZIT) está subdivida em 5 zonas, distribuídas entre 

o norte, o centro e o sul do município, e mesmo apresentando características distintas, seus 

objetivos e planos convergem, justamente na questão da expansão e no esforço para 

consolidação e diversificação do turismo que hoje é praticado em Mineiros (GO). 

 

Zona de Consolidação Prioritária para o Desenvolvimento do Turismo (ZIT-1) 

No contexto do zoneamento turístico das paisagens, a ZIT-1 é a zona mais relevante 

quanto ao desenvolvimento do turismo no município de Mineiros (GO). Esta zona coincide 

com a chamada “região” do Pinga-Fogo, com imenso potencial a ser mais bem aproveitado e 

consolidado para as atividades turísticas, juntamente com a ZIT-2 (Quadro 20). 

Seu diferencial mais relevante, no contexto municipal, é o patrimônio geomorfológico 

e suas paisagens cênicas – sobretudo devido à formação de seu relevo ruiniforme –, bastante 

distintas da atual macrozona de atratividade, de turismo consolidado (ZAT), ou seja, há também 

a possibilidade de diversificar as paisagens para o turismo de Mineiros. Também por esse 

motivo, favorece seu status de prioritária para o desenvolvimento do turismo. 

 

Quadro 20 – Características e propostas da ZIT-1 

Zona Zona de Consolidação Prioritária para o Desenvolvimento do Turismo (ZIT-1) 
Área (ha) 36.124,42 

Quantidade de 

Atrativos 
10 

Característica das 

Paisagens 
XIII - Pastagens em glacis com argissolos e solos pouco desenvolvidos 

Potencial Turístico Muito alto 

Fonte: Autor (2020) 
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Quadro 20 - Características e propostas da ZIT-1 – continuação 

Atividade Turística 

Ideal 

Observação da geodiversidade 

Espeleoturismo (caverna, gruta ou abrigo) 

Mirante 

Patrimônio geomorfológico 

Interpretação Ambiental 

Observação da Biodiversidade 

Turismo de balneário 

Gastronomia local 

Patrimônio cultural 

Turismo de Natureza 

Montain bike 

Treeking 

Hiking 

Rapel 

Escalada 

Camping 

Pesquisa científica 

Valor Turístico Atual Satisfatório 

Valor Geoecológico Instável 

Limitações 

Ausência de infraestrutura e serviços básicos, a exemplo de camping, hospedagens 

e alimentação (implicando em deslocamentos da ZSA-1) 

Falta de interesse ou articulação dos proprietários em mobilizar atividades turísticas 

em suas propriedades 

Falta de mobilização nos assentamentos e investimento em alternativas para atrair 

turistas interessados no patrimônio cultural e gastronomia local 

Falta de investimentos por parte do governo municipal e interessados no 

desenvolvimento econômico local pelo turismo 

Pouca de divulgação dos atrativos por meios oficiais e mídias alternativas 

Condições de conservação do acesso aos atrativos; 

Infraestrutura de segurança nos atrativos 

Falta de recursos para interpretação ambiental 

Falta de treinamento de guias para a interpretação ambiental 

Trilhas consolidadas 

Sinalização 

Opções de transporte 

Relação Uso/Potencial Uso < Potencial 

Conflito de 

Potencialidade 
Médio 

Uso predominante 
Pastagem 

Formações campestres (campo sujo) 

Uso Incompatível Pastagem 

Proposta de Uso 
Minimizar a pecuária (pastagem) e investir em alternativas para o turismo ser a 

principal atividade econômica da localidade 

Proposta de 

Planejamento 

Investimento em infraestrutura e serviços 

Incentivo ao início e expansão do turismo 

Acesso e visitação monitorados 

Estabelecer parcerias com proprietários rurais 

Estabelecer parcerias com comunidades rurais (assentados) 

Estabelecer parcerias com agências e guias de turismo 

Apoio institucional do governo municipal 

Fonte: Autor (2020) 
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Quadro 20 - Características e propostas da ZIT-1 – continuação 

Medidas de 

Desenvolvimento 

Instalação de infraestrutura e serviços básicos 

Instalação de recursos que favoreçam a interpretação ambiental; 

Treinamento adequado de pessoal para auxiliar na recepção e permanência dos 

turistas 

Treinamento adequado aos guias turísticos para auxiliar na interpretação ambiental 

Capacidade de transporte e mobilidade no Pinga-Fogo 

Expansão de atividades de turismo 

Divulgação dos passeios turísticos 

Investir em infraestrutura de segurança 

Estratégias de sinalização dos atrativos 

Responsável Proprietários rurais, empresários, assentados e governo municipal 

Sensibilidade 

Expansão e intensificação da pecuária, impedimento de acesso aos atrativos 

Turismo não controlado 

Impacto de visitação 

Poluição 

Preservação da cultura local (assentamento) 

Segurança e sinalização das trilhas e atrativos 

Condições de 

Observação 

(Turismo) 

Permite a observação da geodiversidade e biodiversidade do Cerrado. Há inúmeras 

modalidades diante do turismo de natureza que podem ser implementadas ou 

aprimoradas para a experiência turística. Turismo relacionado aos recursos 

hídricos. Experiências culturais e gastronômicas. Experiências de hospedagem 

relacionada à natureza 

Viabilidade de 

Desenvolvimento 

Viável 

Necessário aplicação de recursos financeiros para construção de infraestruturas, 

serviços básicos e maturação do turismo 

Atualmente o turismo ocorre, mas de maneira incipiente. Não há infraestrutura 

receptiva para maior permanência dos turistas nessa zona 

Há potencial para consolidar o turismo, levando em consideração os recursos e as 

atividades que atualmente ocorrem nessa zona e seu apoio para a ZIT-2. No 

entanto, carece principalmente de infraestrutura (receptiva, segurança e 

informacional). Para se tornar, de fato, uma zona turística favorável à interpretação 

ambiental, é preciso instalar recursos necessários que ofereçam essa experiência ao 

turista. Aliando, também à guias de turismo que fortaleçam a interpretação 

ambiental das fitofisionomias e do patrimônio geológico e geomorfológico do 

Cerrado 

É preciso melhorar a experiência receptiva do camping 

Há necessidade de mobilização e interesse dos proprietários rurais, onde se 

encontram parte dos atrativos turísticos, para que o turismo tenha oportunidade de 

iniciar 

Parcerias com agências e guias de turismo, para expandir as opções de atividades 

turísticas e criação de roteiros relacionados ao patrimônio geomorfológico e 

cultural 

Há ainda possibildade de parcerias entre governos municipais, a exemplo do 

município de Portelândia, devido à sua concentração de atrativos turísticos e, 

sobretudo, sua proximidade com a cidade de Mineiros. 

Fonte: Autor (2020) 

 

Mesmo com baixo conflito de potencialidades nessa zona, uma das barreiras imediatas 

ao turismo é a liberação de acesso, com a persuasão dos proprietários rurais em permitir ou 

investir no turismo em suas terras, onde estão parte dos atrativos turísticos. 

A ZIT-1 é uma possibilidade de diversificação do turismo a partir das paisagens 

heterogêneas, além da menor distância da cidade de Mineiros (ZSA-1), a aproximadamente 

70km, se comparada com a distância da Macrozona de Atratividade Turística (única 

consolidada no município). 
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Outro grande diferencial dessa zona é a combinação da alta naturalidade das paisagens 

e sua beleza cênica, com a baixa ou moderada intensidade da pecuária e a localização dos 

assentamentos rurais (INCRA) Formiguinha e Pouso Alegre. Os assentamentos contemplam 

parte da ZIT-1 e uma parcela da comunidade local apoia o turismo e se beneficia 

economicamente dessa atividade. As poucas infraestruturas receptivas estão, justamente, num 

dos lotes do assentamento. 

Os principais diferenciais dessa zona são as cavernas (fendas e abrigos) e, 

consequentemente seu patrimônio geomorfológico e cultural (Figura 63; Figura 64). Embora a 

ZIT-1 tenha uma concentração de atrativos menor, a sua proposta de diferenciação da ZIT-2 (a 

ser discutida em seguida), está no fato de que a primeira, além dos atrativos e do patrimônio 

geomorfológico, foi considerada uma zona bastante favorável para desenvolvimento e 

investimentos em infraestruturas (pontos de apoio, receptivos, gastronômicos, entre outras). 

Com isso, a ZIT-2 que além da alta concentração de atrativos, possui alta potencialidade 

para criação de áreas de proteção ambiental (unidade de conservação ou geoparque), teria apoio 

em infraestruturas necessárias para o turismo, que não poderiam ser construídos na própria 

zona. 

 

Figura 63 - Casa de Pedra Aparada no Pinga-Fogo 

 
Fonte: Nébias Silva (2018)107 

  

 
107 Disponível em: <http://mineiros.com/caverna-da-pedra-aparada/>. Acesso em: 07 mar. 2020. 

http://mineiros.com/caverna-da-pedra-aparada/
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Figura 64 - Morro da Pedra Aparada 

 
Fonte: VRdigital Mineiros (2019) 

 

Embora tenha atividades de pecuária e a maior extensão seja formada por propriedades 

rurais particulares, há uma expressiva quantidade de fitofisionomias naturais do Cerrado, 

preservando sua biodiversidade. Isso faz com que a ZIT-1 também seja favorável (em algumas 

localidades) para a criação de geoparques ou unidades de conservação, tais como área de 

proteção ambiental, monumento natural e reserva particular do patrimônio natural. 

Portanto, a ZIT-1 é uma zona prioritária ao desenvolvimento do turismo tendo em vista 

sua potencialidade e sua localização estratégica no Pinga-Fogo, circunvizinhando a ZIT-2 (zona 

de maior concentração de atrativos do município). Sendo assim, é para essa zona que se 

recomenda o investimento e apoio necessários em infraestrutura e serviços básicos para início 

e posterior consolidação do turismo municipal. 

 

Zona de Consolidação do Turismo e Interesse de Áreas Protegidas (ZIT-2) 

A ZIT-2 é a de maior concentração de atrativos turísticos em Mineiros (GO), 

distribuídos entre 20 atrativos naturais, 7 de serviços e equipamentos de lazer (também 

relacionados ao turismo de natureza) e 3 atrativos culturais (relacionados aos assentamentos). 

Juntamente com a ZIT-1, forma a área de maior prioridade para o desenvolvimento do turismo 

no município. 

Está localizada a aproximadamente 70km da cidade de Mineiros (ZSA-1), menor 

distância se comparada à Macrozona de Atratividade Turística (única consolidada no 

município). 
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O turismo está relacionado com a funcionalidade das paisagens dessa zona, como o 

patrimônio geomorfológico e seu relevo formado por morros-testemunho (Quadro 21). Assim 

como a ZIT-1, essa zona favorece a diversificação das paisagens para o turismo em Mineiros, 

distinguindo-se daquelas já apropriadas por essa atividade na macrozona de atratividade de 

turismo consolidado (ZAT). 

 

Quadro 21 - Características e propostas da ZIT-2 

Zona Zona de Consolidação do Turismo e Interesse de Áreas Protegidas (ZIT-2) 

Área (ha) 13.647,77 

Quantidade de 

Atrativos 
32 

Característica das 

Paisagens 

VIII - Campos em patamares dissecados e morros-testemunho com solos pouco 

desenvolvidos 

Potencial Turístico Muito alto 

Atividade Turística 

Ideal 

Observação da geodiversidade 

Cachoeiras 

Patrimônio geomorfológico 

Interpretação Ambiental 

Observação da Biodiversidade 

Treeking 

Hiking 

Canionismo 

Camping 

Espeleoturismo (caverna, gruta ou abrigo) 

Rapel 

Escalada 

Canoagem 

Montain bike 

Mirante 

Piscina natural (Scour pit) 

Turismo de balneário 

Gastronomia local 

Patrimônio cultural 

Turismo de Natureza 

Asa delta 

Pesquisa científica 

Valor Turístico Atual Satisfatório 

Valor Geoecológico Estável 

Limitações 

Ausência de infraestrutura e serviços básicos, a exemplo de camping, hospedagens 

e alimentação (implicando em deslocamentos da ZSA-1) 

Falta de interesse ou articulação dos proprietários em mobilizar atividades turísticas 

em suas propriedades 

Impedimento de acesso aos atrativos 

Falta de mobilização nos assentamentos e investimento em alternativas para atrair 

turistas interessados no patrimônio cultural e gastronomia local 

Falta de investimentos por parte do governo municipal e interessados no 

desenvolvimento econômico local pelo turismo 

Pouca de divulgação dos atrativos por meios oficiais e mídias alternativas 

Condições de conservação do acesso aos atrativos 

Infraestrutura de segurança nos atrativos 

Falta de recursos para interpretação ambiental 

Falta de treinamento de guias para a interpretação ambiental 

Trilhas consolidadas 

Sinalização 

Opções de transporte 

Fonte: Autor (2020) 
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Quadro 21 - Características e propostas da ZIT-2 – continuação 

Relação Uso/Potencial Uso < Potencial 

Conflito de 

Potencialidade 
Baixo 

Uso predominante 

Formações campestres (campo sujo) 

Formações savânicas (cerrado típico) 

Formações florestais (cerradão) 

Uso Incompatível Inexistente 

Proposta de Uso Manter 

Proposta de 

Planejamento 

Incentivo ao início e expansão do turismo 

Acesso e visitação monitorados 

Estabelecer parcerias com proprietários rurais 

Estabelecer parcerias com comunidades rurais (assentados) 

Estabelecer parcerias com agências e guias de turismo 

Apoio institucional do governo municipal 

Medidas de 

Desenvolvimento 

Expansão de atividades de turismo 

Instalação de infraestrutura e pontos de apoio 

Divulgação dos passeios turísticos 

Instalação de recursos que favoreçam a interpretação ambiental 

Treinamento adequado de pessoal para auxiliar na recepção e permanência dos 

turistas 

Treinamento adequado aos guias turísticos para auxiliar na interpretação ambiental 

Capacidade de transporte e mobilidade no Pinga-Fogo 

Investir em infraestrutura de segurança 

Estratégias de sinalização dos atrativos 

Responsável 
Proprietários rurais, empresários, assentados e governo municipal. Com 

possibilidade de ICMBio e CPRM (para futuras áreas protegidas) 

Sensibilidade 

Expansão da pecuária, impedimento de acesso aos atrativos 

Turismo não controlado 

Impacto de visitação 

Obstáculos nas trilhas atuais 

Risco de acidentes em trilhas 

Alargamento ou ramificação exagerada de trilhas 

Poluição 

Preservação da cultura local (assentamento) 

Segurança e sinalização das trilhas e atrativos 

Condições de 

Observação 

(Turismo) 

Permite a observação da geodiversidade e biodiversidade do Cerrado. Há inúmeras 

modalidades diante do turismo de natureza que podem ser implementadas ou 

aprimoradas para a experiência turística. Turismo relacionado aos recursos 

hídricos. Experiências culturais e gastronômicas 

Fonte: Autor (2020) 
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Quadro 21 - Características e propostas da ZIT-2 – continuação 

Viabilidade de 

Desenvolvimento 

Viável 

Necessário aplicação de recursos financeiros e maturação do turismo 

Atualmente o turismo ocorre, mas de maneira incipiente. A maior parte dos 

atrativos são classificados como emergentes ou potenciais. Há potencial para 

consolidar o turismo, levando em consideração os recursos e as atividades que 

atualmente ocorrem nessa zona. No entanto, carece principalmente de infraestrutura 

(receptiva, segurança e informacional). Depende do desenvolvimento de 

infraestrutura e serviços básicos na ZIT-1, para possibilitar maior expansão do 

turismo e tempo de permanência dos turistas 

Para se tornar, de fato, uma zona turística favorável à interpretação ambiental, é 

preciso instalar recursos necessários que ofereçam essa experiência ao turista. 

Aliando, também à guias de turismo que fortaleçam a interpretação ambiental das 

fitofisionomias e do patrimônio geológico e geomorfológico do Cerrado 

É preciso melhorar a experiência receptiva do camping 

Há necessidade de mobilização e interesse dos proprietários rurais, onde se 

encontram parte dos atrativos turísticos, para que o turismo tenha oportunidade de 

iniciar 

Proposta de criação de unidades de conservação e geoparques (desde que 

respeitando a comunidade local do assentamento) são indicados para fomentar o 

desenvolvimento do turismo e limitar o avanço da agropecuária nessa zona 

importante ao turismo 

Possibilidade de parcerias com agências e guias de turismo, para expandir as 

opções de atividades turísticas e criação de roteiros relacionados ao patrimônio 

geomorfológico e cultural 

Há ainda possibildade de parcerias entre governos municipais, a exemplo do 

município de Portelândia, devido à sua concentração de atrativos turísticos e, 

sobretudo, sua proximidade com a cidade de Mineiros. 

Fonte: Autor (2020) 

 

A principal diferença da ZIT-1 é seu potencial expressivo, além do turismo, para criação 

de áreas protegidas, a exemplos de unidades de conservação e geoparques. Com a maior parte 

de sua extensão ocupada por fitofisionomias naturais do Cerrado e a biodiversidade que possui, 

há potencial para delimitação de diversas categorias, como parque municipal, monumento 

natural, área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico e reserva particular 

do patrimônio natural (desde que os objetivos e restrições respeitem as particularidades das 

comunidades que vivem nos assentamentos rurais). 

Em se tratando do seu significativo potencial geomorfológico, a ZIT-2 favorece, 

inclusive, uma proposta de geoparque. Diferente das unidades de conservação, interessadas 

amplamente na proteção da biodiversidade, os geoparques, conforme definidos pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), 

preocupam-se, sobretudo, com a geodiversidade (patrimônio geológico e geomorfológico) e 

suas paisagens, história e cultura, de interesse para a arqueologia, a paleontologia e o 

desenvolvimento de seu potencial científico. 
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Os benefícios da criação de um geoparque são educação, ensino, geoconservação, 

desenvolvimento socioeconômico local, divulgação das Geociências, proteção do 

patrimônio geológico, reconhecimento internacional, atuação em rede, gestão 

holística do meio ambiente, fortalecimento da identidade local e consciência 

ambiental. Mas, apesar desses benefícios na criação de um geoparque, alguns 

problemas, como falta de recursos para a manutenção de sua estrutura e atividades, 

ausência da comunidade no processo decisório e dificuldade de comunicação com os 

demais setores econômicos e empresas, podem dificultar a gestão territorial. Caso isso 

aconteça, o planejamento deve ser revisto, visando identificar e sanar os problemas 

existentes (MOREIRA e VALE, 2018, p. 106). 

 

Embora os geoparques sejam menos reconhecidos no Brasil, país que só possui uma 

unidade implementada108, o Pinga-Fogo possui características de suas paisagens que favorecem 

o lançamento de uma proposta de implementação dessa categoria de área de proteção. 

Outro fato que justifica o interesse da ZIT-2 para criação de áreas protegidas, é uma de 

suas estradas que liga o Assentamento Forguiminha às cachoeiras do Mazzarope, com potencial 

de ser elevada à unidade de conservação na categoria de Área de Proteção Ambiental (APA)109, 

o que se justifica pelas características das paisagens, relevante beleza cênica, fauna e flora 

abundantes e especial interesse turístico (Figura 65). 

 

Figura 65 - Estrada com potencial para criação de APA na ZIT-2 (vista para o morro Portão do Inferno) 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

O vasto patrimônio geomorfológico permite ainda desdobramentos para inúmeras 

atividades turísticas relacionadas às suas paisagens e ao turismo de natureza (Figura 66; Figura 

67). Além das trilhas (Treeking e Hiking), cachoeira e espeleoturismo, há possibilidade de 

 
108 O Geoparque Araripe, no estado do Ceará é o primeiro e única proposta de geoparque a ser efetivada no Brasil, 

no âmbito da Rede Mundial de Geoparques da UNESCO (Global Geoparks Network). 
109 Exemplo semelhante ocorre no estado de Mato Grosso do Sul, onde a Estrada-Parque Pantanal foi convertida 

em uma Área de Proteção Ambiental (APA). 
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investimento em montain bike, rapel, escalada, construção de mirantes, dentre outras 

potencialidades. 

Embora o turismo já ocorra nessa zona, a falta de infraestrutura e serviços – e, 

consequentemente, de investimentos e divulgação – se tornam obstáculos para a consolidação 

do turismo. 

 

Figura 66 – Piscinas naturais (scour pit) na ZIT-2 

 
Fonte: Autor (2018) 

 
Figura 67 - Chapada da Lua no Pinga-foto, ZIT-2 

 
Fonte: Autor (2018) 
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Essa é uma das poucas zonas (com exceção da Macrozona de Atratividade Turística – 

ZAT) onde o uso e cobertura da terra é, ainda, predominantemente constituído por 

fitofisionomias naturais do Cerrado. Logo, o conflito de potencialidade é baixo, influenciado, 

sobretudo, pelas paisagens de relevo movimentado e solos pouco desenvolvidos, que propiciam 

o bom estado de conservação da vegetação nativa, ao mesmo tempo em que desfavorecem a 

agricultura e dificultam a atividade pecuária. 

Os assentamentos rurais (INCRA) Formiguinha e Pouso Alegre também têm partes de 

seu território sobre a ZIT-2, e parte da comunidade local apoia o turismo – assim como na ZIT-

1 – e se beneficia economicamente dessa atividade. Não há uso incompatível nessa zona, pois, 

as restritas áreas de pastagem que ali estão, são em sua maior de subsistência para a comunidade 

dos assentamentos rurais. 

Mesmo que a pecuária ainda não tenha se extendido para essa zona, a criação de áreas 

de proteção e a efetivação das atividades turísticas são atualmente as únicas alternativas capazes 

de impedir o desmatamento das fitofisionomias do Cerrado e avanço das pastagens para essa 

zona. Além disso, o turismo é uma das poucas atividades que podem fomentar uma economia 

alternativa para a localidade. 

Uma das questões imediatamente sensíveis ao desenvolvimento do turismo é que, 

devido aos atrativos na ZIT-2 serem, em grande parte, emergentes ou potenciais, logo, a 

atividade turística não é consolidada (Figura 68). Tal fato faz com que seja necessário melhorar 

a infraestrutura receptiva e de segurança aos passeios turísticos e dos acessos a alguns dos 

atrativos – a exemplo do mirante do morro do Navio. Muitos atrativos demandariam o uso de 

equipamentos e o suporte de agências, com guias para auxílio em trilhas e hiking de percurso 

longo, e instrutores para atividades de risco, como o rapel. 

A diversidade de passeios, o potencial sobre os atrativos existentes e a possibilidade de 

criação de novos atrativos, trilhas e passeios é oportunidade valiosa para movimentar não só a 

economia municipal, mas também a da comunidade local do assentamento, dos guias turísticos 

cadastrados em Mineiros, de possíveis agências de turismo, empresários e proprietários rurais 

interessados em expandir sua atuação ou diversificação de produtos através do turismo. 
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Figura 68 - Mirante do Morro do Navio: falta de infraestrutura de segurança no mirante 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

A ZIT-2 garante sua relevância no cenário turístico municipal, evidenciado pelo 

zoneamento turístico, devido à estrutura se suas paisagens, sua beleza cênica, expressiva 

concentração de atrativos turísticos e seu potencial relevante para criação de novas áreas 

protegidas no município de Mineiros. 

 

Zona de Interesse para Conservação do Patrimônio Ambiental e Desenvolvimento do 

Turismo (ZIT-3) 

A ZIT-3 é formada por 3 áreas de encostas nas bordas dos chapadões (Chapadão Rio 

Verde – Alto Garças) e por uma área nas Superfícies do Alto Araguaia. Sua principal 

característica é a do patrimônio ambiental, em áreas estratégicas para conservação em Mineiros, 

aliando ao patrimônio ambiental atrativos relacionados ao turismo de natureza. 

O que diferencia a ZIT-3 das ZIT-1 e ZIT-2 é que o turismo, nessa zona, é ainda, apenas 

potencial. Os atrativos existem, mas o aproveitamento pelo turismo é, em maior parte, 

inexistente e a perspectiva de visitação ainda é bastante incipiente (Quadro 22). 
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Quadro 22 - Características e propostas da ZIT-3 
Zona 

Zona de Interesse para Conservação do Patrimônio Ambiental e Desenvolvimento 

do Turismo (ZIT-3) 

Área (ha) 23.283,50 

Quantidade de 

Atrativos 
16 

Característica das 

Paisagens 

IV - Campos sob influência de pastagens e agricultura em escarpas com solos rasos 

XII - Savanas sob influência de agricultura e pastagens de encostas suaves em solos 

arenosos 

V - Campos com fragmentos florestais sobre encostas moderadas a fortes em solos 

rasos 

Potencial Turístico Alto a Médio 

Atividade Turística 

Ideal 

Observação da geodiversidade 

Espeleoturismo (caverna, gruta ou abrigo) 

Rapel 

Cachoeiras 

Patrimônio geomorfológico 

Interpretação Ambiental 

Trekking 

Hiking 

Observação da Biodiversidade 

Camping 

Mirante 

Turismo de balneário 

Turismo de natureza 

Pesquisa científica 

Valor Turístico Atual Regular 

Valor Geoecológico Instável 

Limitações 

Atualmente apenas alguns dos atrativos são aproveitados em atividades turísticas, 

mas de maneira muito incipiente e com baixo fluxo de visitação 

Não há infraestrutura receptiva, as trilhas e acessos não são consolidados e não há 

organização na visitação aos atrativos 

Falta de interesse ou articulação dos proprietários em mobilizar atividades turísticas 

em suas propriedades 

Falta de investimentos por parte do governo municipal e interessados no 

desenvolvimento econômico local pelo turismo 

Pouca divulgação dos atrativos turísticos que já são emergentes 

Infraestrutura de segurança nos atrativos 

Falta de recursos para interpretação ambiental 

Falta de treinamento de guias para a interpretação ambiental 

Sinalização 

Opções de transporte 

Relação Uso/Potencial Uso < Potencial 

Conflito de 

Potencialidade 
Médio 

Uso predominante 

Formações campestres (campo sujo) 

Formações savânicas (cerrado típico, cerrado denso e cerrado ralo) 

Formações florestais (cerradão) 

Agricultura 

Uso Incompatível Agricultura 

Proposta de Uso 
Fortalecer o turismo para que a vegetação natural (campos e savanas) seja 

conservada, evitando maior expansão da agricultura para essa zona 

Proposta de 

Planejamento 

Incentivo ao início e expansão do turismo 

Acesso e visitação monitorados 

Organização de guias turísticos e associação de guias para fomentar a visitação aos 

atrativos dessa zona 

Estabelecer parcerias com proprietários rurais 

Apoio institucional do governo municipal 

Fonte: Autor (2020) 
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Quadro 22 - Características e propostas da ZIT-3 – continuação 

Medidas de 

Desenvolvimento 

Expansão de atividades de turismo 

Instalação de infraestrutura e pontos de apoio 

Divulgação dos passeios turísticos 

Criação de áreas apropriadas para camping 

Criação de infraestrutura receptiva 

Instalação de recursos que favoreçam a interpretação ambiental 

Treinamento adequado aos guias turísticos para auxiliar na interpretação ambiental 

Capacidade de transporte e mobilidade aos atrativos turísticos 

Investir em infraestrutura de segurança 

Estratégias de sinalização dos atrativos 

Responsável Proprietários rurais, empresários e governo municipal 

Sensibilidade 

Expansão da agricultura, eliminando as áreas maiores de vegetação natural 

Impedimento de acesso aos atrativos 

Risco de acidentes em acessos instáveis 

Segurança e sinalização das trilhas e atrativos 

Condições de 

Observação 

(Turismo) 

Permite a observação da geodiversidade e biodiversidade do Cerrado. Visitação de 

cavernas e abrigos (espeleoturismo), turismo de cachoeira, turismo de balneário e 

turismo cultural (marco histórico de divisa estadual) e apreciação das paisagens em 

mirantes 

Viabilidade de 

Desenvolvimento 

Modesta 

Necessário aplicação de recursos financeiros e maturação do turismo 

Atualmente o turismo ocorre apenas em alguns atrativos, mas de maneira 

incipiente. A maior parte dos atrativos são classificados como potenciais ou 

emergentes. Há potencial para consolidar o turismo, levando em consideração os 

recursos e as atividades que atualmente ocorrem nessa zona. No entanto, carece 

principalmente de infraestrutura (receptiva, segurança e informacional) 

Para se tornar, de fato, uma zona turística favorável à interpretação ambiental, é 

preciso instalar recursos necessários que ofereçam essa experiência ao turista. 

Aliando, também à guias de turismo que fortaleçam a interpretação ambiental das 

fitofisionomias e do patrimônio geológico e geomorfológico do Cerrado 

Devido às distâncias da cidade de Mineiros (ZSA-1), a criação de áreas para 

camping, infraestrutura receptiva, pontos de apoio e serviços básicos é bastante 

recomendada para algumas localidades da ZIT-3 

Efetivação na criação de mais uma RPPN nas áreas de nascente do rio Araguaia 

(RPPN Lago Azul) 

Criação de uma APA, que envolva um “corredor de conservação” entre o Parque 

Nacional das Emas, nascentes do rio Araguaia, RPPNs nas proximidades e, 

consequentemente a ZIT-3 

Há necessidade de mobilização e interesse dos proprietários rurais, onde se 

encontram parte dos atrativos turísticos, para que o turismo tenha oportunidade de 

iniciar 

Fonte: Autor (2020) 

 

A ZIT-3 está em transição entre unidades geomorfológicas, com paisagens 

predominantemente de encostas escarpadas, moderadas e suaves, ocupadas por campos e 

fragmentos de savanas em solos rasos (escarpas e encostas moderadas) ou arenosos (encostas 

suaves), sob influência de agricultura. 

O interesse para a conservação do patrimônio ambiental ocorre devido às formações de 

relevo, em caráter de heterogeneidade com as paisagens adjacentes, além de abrigar a área das 

principais nascentes do rio Araguaia. 

O desenvolvimento do turismo é justificado pelos atrativos, constituídos de nascentes, 

unidades de conservação (RPPN), cachoeiras, cavernas e abrigos, morros e mirantes, 
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favorecidos pelos relevos predominantes nas paisagens da ZIT-3. Além disso, o aproveitamento 

das paisagens para o turismo traz benefícios sob a perspectiva da conservação ambiental, 

conforme explicado por Oliveira et al. (2007, p. 89): 

Para evitar o uso predatório é necessário estabelecer critérios de utilização a partir de 

documentos que permitam orientar a ocupação das áreas protegidas de forma 

harmoniosa com sua vocação natural. Dentro dessa perspectiva uma abordagem para 

o estudo da exploração turística é a análise da paisagem que permite um melhor 

aproveitamento e planejamento da aptidão dos recursos naturais (OLIVEIRA et al., 

2007, p. 89). 

 

Todavia, a maior parte dos atrativos é ainda potencial e as atividades turísticas 

incipientes em alguns atrativos – como as nascentes do rio Araguaia, RPPN e cavernas (Figura 

69; Figura 70) – e inexistentes na maior parte dos atrativos restantes (Figura 71; Figura 72). 

 

Figura 69 - Lago Azul: área das nascentes do rio Araguaia 

 
Fonte: VRdigital (2019) 

 

A ZIT-3 é descontínua, mas suas características e interesses turísticos se convergem. 

Para além do necessário aproveitamento turístico, suas paisagens revelam a necessidade de 

conservação do patrimônio ambiental. Nessa zona, há duas unidades de conservação (RPPN 

Nascentes do Araguaia e RPPN Rogério Vian) e uma unidade em processo de criação (RPPN 

Lago Azul), todas nas imediações das nascentes do rio Araguaia). 

Esta parcela da ZIT-3, como visto, é extremamente relevante para a proteção das 

nascentes do rio Araguaia e, além disso, apresenta grande potencial para criação de uma 

Unidade de Conservação, favoravelmente da categoria de Área de Proteção Ambiental (APA). 

Uma APA nesta zona seria ideal para exercer um papel de “corredor de conservação” entre o 
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Parque Nacional das Emas, as nascentes do rio Araguaia e as RPPNs já existentes nas na ZIT-

3. 

Isso porque, essa categoria, mais flexível, permitiria a continuidade dos usos 

econômicos nessa zona (agricultura e pastagem) para evitar possíveis conflitos (de interesses), 

possui características definidas para lidar com a passagem da BR-359 sobre a eventual Unidade 

de Conservação, permitiria o aproveitamento dos atrativos para atividades turísticas, e ainda 

poderia prever mecanismos para proteção das nascentes e gestão do corredor entre Parque 

Nacional e APA. 

 

Figura 70 - Casa de Pedra 71 (caverna). 

 
Fonte: Angelita Oliveira (2015) 
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Figura 71 - Cachoeira Boa Vista 

 
Fonte: Joel Jesus Silva (2018) 

 

Figura 72 - Marco da Tríplice Divisa (área das nascentes do rio Araguaia) 

 
Fonte: Autor (2017) 

 

As áreas localizadas nas transições dos Chapadão do Rio Verde-Alto Garças, rica em 

geodiversidade, também é cenário de beleza cênica (evidenciada por trilhas e mirantes) e 

propícias à criação de unidades de conservação ou geoparques, aliando a conservação do 

patrimônio ambiental com o aproveitamento turístico. 
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A RPPN Nascentes do Araguaia, a Casa de Pedra 71 e a cachoeira Boa Vista são os 

atrativos emergentes que recebem o pouco fluxo de turismo nessa zona. A trilha da serraria, o 

marco da tríplice divisa e o trecho do rio Araguaia também são atrativos visitados, mas 

potenciais, devido à visitações esporádicas e de caráter específico, não caracterizando um fluxo 

turístico expressivo, frente às suas atuais potencialidades. 

Embora tenha atrativos relevantes, do ponto de vista do turismo municipal e regional, a 

ZIT-3 é pouquíssimo explorada para atividades turísticas. Falta de infraestrutura e serviços 

básicos, distância da cidade de Mineiros (ZSA-1), consolidação de trilhas e acessos e 

divulgação dos atrativos são problemas comuns atualmente. 

Devido ao seu potencial de desenvolvimento do turismo, mas falta de aproveitamento 

atual, é considerada como uma zona de interesse ao desenvolvimento do turismo, logo, é uma 

das zonas de expansão para o melhor aproveitamento do turismo em Mineiros. 

 

Zona de Relevância para Desenvolvimento do Turismo (ZIT-4) 

A ZIT-4, embora apresente um número reduzido de atrativos turísticos (8), tem 

relevância no cenário do turismo de Mineiros devido à sua localização estratégica no entorno 

imediato da cidade (ZSA-1). Tal fato, facilita o deslocamento e contribui para que alguns 

atrativos já estejam classificados como consolidados e emergentes, sendo aproveitados pelo 

turismo, mesmo que sem o devido planejamento e organização da visitação turística (Quadro 

23). 

 

Quadro 23 - Características e propostas da ZIT-4 
Zona Zona de Relevância para Desenvolvimento do Turismo (ZIT-4) 

Área (ha) 25.813,35 

Quantidade de 

Atrativos 
8 

Característica das 

Paisagens 

VI - Pastagens com fragmentos florestais de encostas suaves a moderadas com 

solos distróficos profundos de textura média a argilosa 

I - Culturas agrícolas em topos planos de solos profundos bem desenvolvidos. 

Potencial Turístico Médio a Muito alto 

Atividade Turística 

Ideal 

Cachoeiras 

Camping 

Montain bike 

Mirante 

Balneária 

Gastronomia local 

Educação ambiental 

Valor Turístico Atual Regular 

Valor Geoecológico Crítico 

Fonte: Autor (2020) 
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Quadro 23 - Características e propostas da ZIT-4 – continuação 

Limitações 

Melhor aproveitamento dos atrativos turísticos 

Melhorar infraestrutura receptiva 

Falta de articulação dos proprietários em mobilizar atividades turísticas em suas 

propriedades 

Falta de articulação do governo municipal em fomentar o aproveitamento turístico 

nessa zona 

Pouca de divulgação dos atrativos por meios oficiais e mídias alternativas 

Condições de conservação do acesso aos atrativos 

Infraestrutura de segurança nos atrativos 

Sinalização 

Relação Uso/Potencial Uso < Potencial 

Conflito de 

Potencialidade 
Alto 

Uso predominante 

Área urbana 

Pastagem 

Agricultura 

Formações campestres (campo sujo e campo limpo) 

Uso Incompatível 
Pastagem 

Agricultura 

Proposta de Uso 

Manter 

Agricultura e pastagem que ocupam a zona são consolidadas e a minimização das 

áreas não é viável. No entorno imediato dos atrativos, as fitofisionomias naturais do 

Cerrado devem ser mantidas 

Proposta de 

Planejamento 

Incentivo ao início e expansão do turismo 

Estabelecer parcerias com proprietários rurais 

Estabelecer parcerias com agências e guias de turismo 

Apoio institucional do governo municipal 

Medidas de 

Desenvolvimento 

Expansão de atividades de turismo 

Criação de áreas apropriadas para camping 

Criação de infraestrutura receptiva 

Divulgação dos passeios turísticos 

Investir em infraestrutura de segurança 

Estratégias de sinalização dos atrativos 

Responsável Proprietários rurais, empresários e governo municipal 

Sensibilidade 

Expansão da agropecuária sobre as fitofisionomias naturais que circundam os 

atrativos e mantém o turismo de natureza 

Impedimento de acesso aos atrativos 

Turismo não controlado 

Impacto de visitação 

Risco de acidentes em trilhas 

Poluição 

Segurança e sinalização dos acessos e atrativos 

Condições de 

Observação 

(Turismo) 

Turismo relacionado aos recursos hídricos, sobretudo cachoeiras e cascatas 

Permite a observação da biodiversidade do Cerrado em trilhas de curta duração e 

baixo grau de dificuldade. Contemplação da paisagem por mirante. Experiência 

gastronômica 

Fonte: Autor (2020) 
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Quadro 23 - Características e propostas da ZIT-4 – continuação 

Viabilidade de 

Desenvolvimento 

Viável 

A proximidade com a cidade de Mineiros (ZSA-1) e os atrativos, principalmente 

cachoeiras e cascatas, torna alta a viabilidade de desenvolvimento do turismo nessa 

zona 

O turismo de balneário apresenta ampla perspectiva para complementar o atual 

aproveitamento turístico 

Atualmente o turismo ocorre, mas de maneira incipiente. Os atrativos já recebem 

turistas e demandam investimentos menos expressivos para sua consolidação (por 

isso, foram classificados em sua maioria como consolidados). Há forte 

possibilidade para consolidar o turismo, levando em consideração os recursos e as 

atividades que atualmente ocorrem nessa zona. A prioridade de desenvolvimento é 

criar áreas apropriadas ao camping, infraestrutura receptiva e melhorar a 

sinalização de acesso aos atrativos. A divulgação dos atrativos e o melhor 

aproveitamento e direcionamento dos turistas também são medidas que podem 

fomentar sua consolidação 

Há ainda possibildade de parcerias entre governos municipais, a exemplo do 

município de Portelândia, devido à sua concentração de atrativos turísticos e, 

sobretudo, sua proximidade com a cidade de Mineiros. 

Fonte: Autor (2020) 

 

A principal atratividade da ZIT-4 são as cachoeiras e cascatas (Figura 73; Figura 74), e 

as curtas distâncias com fácil acesso (menos de 13km da cidade). Essa situação evidencia o 

cenário ideal para consolidação do turismo, tendo ainda, um atrativo gastronômico e de lazer 

(pesqueiro). Além disso, tal cenário também possibilita o desenvolvimento de educação 

ambiental, aliada com o turismo de natureza (cachoeiras, cascatas e mirante). 

 

Figura 73 - Cachoeira da Pinguela (vista da piscina natural) 

 
Fonte: Angelita Oliveira (2017) 
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Figura 74 - Cachoeira da Pinguela (vista a montante) 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

A importância do planejamento e consolidação do turismo reflete em algumas 

sensibilidades na ZIT-4. A proximidade da cidade e a facilidade de acesso aos atrativos, pode 

tornar-se cenário favorável ao turismo de massa e a desorganização no aproveitamento turístico. 

Esse é o caso da cascata dos Coqueiros, a menos de 5km da cidade de Mineiros (ZSA-1), que 

teve seu acesso restringido pelo órgão responsável pela sua propriedade (Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto – SAEE) devido ao turismo de massa, poluição e vandalismo devido ao acesso 

descontrolado (Figura 75). 

 

Figura 75 - Cascata dos Coqueiros 

 
Fonte: Joel Jesus Silva (2018) 
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Por outro lado, há atrativos bastante avançados no que tange ao desenvolvido do turismo 

na ZIT-4, como as Cachoeiras da Pinguela e Sucuri, localizadas numa mesma propriedade, que 

tem o controle de acesso aos atrativos, e oferece camping (mesmo carecendo de alguns serviços 

básicos). A cachoeira Sucuri conta ainda com infraestrutura de segurança para acesso dos 

turistas (Figura 76). 

A Zona de Relevância para Desenvolvimento do Turismo (ZIT-4) é um exemplo do 

conjunto de critérios que devem ser levados em consideração no planejamento do turismo. 

Além do número de atrativos e suas potencialidades, a localização estratégica e a importância 

do controle do turismo para evitar danos ao patrimônio ambiental são apenas alguns dos 

parâmetros a serem analisados. 

 

Figura 76 - Infraestrutura de segurança de acesso na cachoeira Sucuri 

 
Fonte: Angelita Oliveira (2017) 

 

Mesmo que alguns atrativos turísticos tenham sido classificados como consolidados 

(devido ao fluxo de visitação), o ideal é a intervenção e melhoramento na infraestrutura 

receptiva, de segurança, sinalização nos acessos e, principalmente, divulgação dos atrativos e 

organização da visitação (tendo apoio do governo local, guias e associação de guias turísticos). 

Tendo em vista as circunstâncias avaliadas, a ZIT-4 é considerada uma das zonas 

favoráveis à expansão, desenvolvimento e diversificação do turismo no município de Mineiros, 
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apresentando condições quanto à potencialidade dos atrativos e facilidade de acesso 

(distâncias).  

 

Zona de Limitado Interesse Turístico (ZIT-5) 

A ZIT-5 está localizada no extremo norte do município de Mineiros. Seu potencial 

turístico está relacionado ao espeleoturismo em cavernas sedimentares e à possibilidade de 

construção de trilhas para observação da biodiversidade do Cerrado (Quadro 24) 

Quadro 24 - Características e propostas da ZIT-5 
Zona Zona de Limitado Interesse Turístico (ZIT-5) 

Área (ha) 417,26 

Quantidade de 

Atrativos 
0 

Característica das 

Paisagens 

XIII - Pastagens em glacis com argissolos e solos pouco desenvolvidos 

XIV - Formação florestal em planícies e terraços fluviais com solos aluviais e 

hidromórficos 

Potencial Turístico Alto a Muito alto 

Atividade Turística 

Ideal 

Observação da geodiversidade 

Espeleoturismo (caverna ou abrigo) 

Patrimônio geomorfológico 

Boia Cross 

Passeios náuticos 

Canoagem 

Interpretação ambiental 

Trekking 

Hiking 

Observação da biodiversidade 

Camping 

Turismo de balneário 

Turismo de natureza 

Pesquisa científica 

Valor Turístico Atual Regular 

Valor Geoecológico Instável 

Limitações 

Distância da cidade de Mineiros 

Apenas atrativos classificados como potenciais 

Não há infraestrutura receptiva, as trilhas e acessos não são consolidados e não há 

organização na visitação aos atrativos 

Desconhecimento dos atrativos 

Infraestrutura de segurança nos atrativos 

Falta de recursos para interpretação ambiental 

Sinalização 

Opções de transporte 

Relação Uso/Potencial Uso < Potencial 

Conflito de 

Potencialidade 
Alto 

Uso predominante 

Formações savânicas (cerrado típico) 

Formações florestais associadas à cursos d’água (mata ciliar e mata de galeria); 

Pastagem 

Uso Incompatível Pastagem 

Fonte: Autor (2020) 
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Quadro 24 - Características e proposta da ZIT-5 – continuação 

Proposta de Uso 

Manter 

As pastagens no entorno dos atrativos são de uso consolidado, a recomendação é a 

proteção das fitofisionomias naturais do Cerrado (savânicas e florestais associadas 

à cursos d’água), evitando maior expansão da pastagem sobre a vegetação natural. 

Proposta de 

Planejamento 

Incentivo ao início do turismo 

Acesso e visitação monitorados 

Organização de guias turísticos e associação de guias para fomentar a visitação aos 

atrativos dessa zona 

Estabelecer parcerias com proprietários rurais 

Apoio institucional do governo municipal 

Medidas de 

Desenvolvimento 

Início das atividades do turismo 

Instalação de infraestrutura e pontos de apoio 

Divulgação dos passeios turísticos 

Criação de áreas apropriadas para camping 

Criação de infraestrutura receptiva 

Instalação de recursos que favoreçam a interpretação ambiental 

Treinamento adequado aos guias turísticos para auxiliar na interpretação ambiental 

Capacidade de transporte e mobilidade aos atrativos turísticos 

Investir em infraestrutura de segurança 

Estratégias de sinalização dos atrativos 

Responsável Proprietários rurais, empresários e governo municipal 

Sensibilidade 

Distância da zona com relação à cidade (ZSA-1) 

Dificuldade de acesso aos atrativos 

Falta de trilhas consolidadas 

Expansão da pastagem, eliminando as áreas maiores de vegetação natural 

Conflito de potencialidades (pecurácia versus turismo) 

Impedimento de acesso aos atrativos 

Risco de acidentes em acessos instáveis 

Segurança e sinalização das trilhas e atrativos 

Condições de 

Observação 

(Turismo) 

Permite a observação da geodiversidade e biodiversidade do Cerrado. Visitação de 

cavernas e abrigos (espeleoturismo) e potencial para turismo de balneário 

Viabilidade de 

Desenvolvimento 

Incerta 

Necessário aplicação de recursos financeiros e maturação do turismo 

Atualmente não ocorrem atividades turísticas nessa zona. Há apenas dois atrativos 

que, o que dificulda o fomento ao desenvolvimento da zona turística 

A distância com relação à cidade e as condições das estradas de acesso também é 

um fator de impedimento para iniciar e aumentar o fluxo de visitação 

Não há infraestrutura receptiva e serviços básicos nessa zona 

Mesmo tendo potencial, a viabilidade foi classificada como incerta pois, acredita-se 

que há outras zonas mais favoráveis ao desenvolvimento imediato do turismo. 

Ainda assim, a ZIT-5 apresenta potencial de desenvolvimento a longo prazo, sendo 

uma opção para diversificar o turismo em Mineiros, embora demande mais recursos 

financeiros para iniciar as atividades e maior tempo de maturação 

Há necessidade de mobilização e interesse dos proprietários rurais, onde se 

encontram parte dos atrativos turísticos, para que o turismo tenha oportunidade de 

iniciar 

Fonte: Autor (2020) 

 

Embora as cavernas estejam reconhecidas na Zona de Pecuária Consolidada (ZIA-5), a 

maior possibilidade de desenvolvimento turístico se dá pela ZIT-5. Além da principal 

potencialidade do espeleoturismo, há o potencial para turismo de balneário, que também pode 

ser aproveitado, tendo em vista que ambas as cavernas (Casa de Pedra do Araguaia e Toca da 

Figueira) se localizam às margens do rio Araguaia. Além disso, embora não esteja no município 
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de Mineiros (GO), nas imediações da ZIT-5 está o Domo do Araguainha (proposto como 

geoparque), localizado no município vizinho de Araguainha (MT). 

Levando em conta que ainda não há atividade turística nessa zona, a proposta de criação 

de unidades de conservação que favoreçam o patrimônio geomorfológico pode estimular o 

início de um turismo de natureza, aliado à proteção dos patrimônios ambientais e 

geomorfológicos. A área poderia comportar a categoria ‘monumentos naturais’, definida no 

Art. 12 do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) como aquela 

que “tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza 

cênica”. Ou, também, como área de relevante interesse ecológico, caracterizada no Art. 16 do 

SNUC como tendo “[...] pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com 

características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota regional, e tem 

como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso 

admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da 

natureza” (BRASIL, 2000). 

Se a ZIT-4, conforme explicado anteriormente, é um exemplo de favorecimento ao 

desenvolvimento do turismo, justificado pelas distâncias e facilidade de acessos, a ZIT-5 em 

questão, apresenta situação oposta. Ela tem apenas dois atrativos que, embora significativos, 

não são suficientes para fomentar o desenvolvimento de uma visitação consistente. O potencial 

turístico apresenta grande dificuldade de ser alavancado, também, em função das condições de 

circulação rodoviária (estrada com condições precárias), a distância com relação à cidade e os 

problemas de acesso aos atrativos. 

Assim, mesmo apresentando potencial para o turismo, a ZIT-5 teve sua viabilidade de 

desenvolvimento avaliada como incerta, pois, no contexto da Macrozona de Interesse Turístico 

(ZIT), há outras zonas mais favoráveis ao desenvolvimento imediato do turismo em Mineiros. 

Todavia, compreende-se que o potencial de desenvolvimento da ZIT-5 necessita de longo prazo 

para maturação do turismo, sendo essa zona uma opção futura para diversificação do turismo 

em Mineiros, embora demande mais recursos financeiros para iniciar as atividades turísticas. 

 

Macrozona de Proteção Ambiental (ZPA) 

A ZPA é formada por duas zonas, ambas relacionadas ao interesse de proteção 

ambiental. Embora o turismo encontre possibilidades de desenvolvimento nessa macrozona, 

sua principal vocação é a potencialidade para criação de áreas de proteção, sobretudo unidades 

de conservação. 
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De acordo com Moreira (2014), as unidades de conservação têm como objetivos a 

conservação da natureza, mas está relacionada também com a existência de atrativos naturais 

que possibilitem, junto da conservação, atividades turísticas, lazer, educação e sensibilização 

ambiental da população e turistas. Todavia, a autora citada ressalta que no cenário brasileiro, a 

maior parte das unidades de conservação estão focadas nos aspectos bióticos, deixando os 

aspectos geológicos e geomorfológicos em segundo. 

Dessa forma, tendo as características das paisagens com grande beleza cênica e 

potencial preservação das características naturais da biodiversidade e geodiversidade, a 

macrozona se destaca com relação ao patrimônio ambiental de Mineiros, sobretudo em vista 

dos aspectos geomorfológico, sendo uma oportunidade de valorizá-los, conforme a crítica 

anterior lançada por Moreira (2014). 

Há ainda, na ZPA-2 característica relevante para o patrimônio cultural municipal, 

abrigando um território Quilombola, sobre as paisagens de Campos em patamares dissecados e 

morros-testemunho com solos pouco desenvolvidos (VIII). 

 

Zona de Rigorosa Proteção Ambiental (ZPA-1) 

Embora a ZPA-1 apresente características relevantes, no que se refere às paisagens de 

Mineiros, seu uso para o turismo – e para quaisquer outras finalidades – é bastante restritivo 

(Quadro 25). Isso ocorre porque a ZPA-1 coincide com a zona primitiva do Parque Nacional 

das Emas, que restringe quaisquer intervenções na área, salvo para pesquisas científicas. 

 

Quadro 25 - Características e propostas da ZPA-1 
Zona Zona de Rigorosa Proteção Ambiental (ZPA-1) 

Área (ha) 14.271,02 

Quantidade de 

Atrativos 
1 

Característica das 

Paisagens 
VII - Savanas e campos de topos e encostas com solos pouco desenvolvidos 

Potencial Turístico Baixo 

Atividade Turística 

Ideal 
Pesquisa científica. 

Valor Turístico Atual Satisfatório 

Valor Geoecológico Estável 

Limitações 
Zona primitiva do Parque Nacional das Emas 

Restrição de acesso visando total preservação 

Relação Uso/Potencial Uso = Potencial 

Conflito de 

Potencialidade 
Inexistente 

Uso predominante 
Formações savânicas (cerrado ralo e cerrado típico) 

Formações florestais associadas à cursos d’água (mata de galeria) 

Uso Incompatível Pastagem 

Proposta de Uso Manter 

Fonte: Autor (2020) 
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Quadro 25 - Características e proposta da ZPA-1 – continuação 
Proposta de 

Planejamento 
Manter uso restrito e favorecer a preservação ambiental 

Medidas de 

Desenvolvimento 

Não há possibilidade de desenvolvimento do turismo, tendo em vista a 

recomendação de uso restrito a máxima proteção ambiental 

Responsável ICMBio e governo municipal 

Sensibilidade Inexistente 

Condições de 

Observação 

(Turismo) 

Permite a observação da biodiversidade do Cerrado e contemplação da paisagem 

(mirantes) 

Viabilidade de 

Desenvolvimento 

Incerta 

Tendo em vista as recomendações enquanto zona primitiva do Parque Nacional das 

Emas e o principal objetivo de manter a preservação total dessa zona, não há 

possibilidade de fomentar o desenvolvimento do turismo, aproveitando os recursos 

diretamente na zona 

Embora seja restrita ao acesso e, consequentemente ao turismo, essa é uma zona 

estratégica para o município, caracterizando-se por preservar características 

naturais intangíveis e abrigar biodiversidade de relevante interesse ambiental 

Fonte: Autor (2020) 

 

Embora a ZPA-1 apresente considerável potencial turístico relacionado às suas 

paisagens e a biodiversidade protegida, as visitações nessa zona são restritas. De acordo com o 

Plano de Manejo do Parque Nacional das Emas, por ser uma zona primitiva, a ZPA-1 deverá 

ter “pequena ou mínima intervenção humana, contendo espécies da flora e da fauna ou 

fenômenos naturais de grande valor científico” e tem como objetivo “preservar o ambiente 

natural, possibilitando a realização de pesquisa científica” (IBAMA, 2004, p. 4.10). 

As chapadas presentes neste domínio apresentam paisagens de grande beleza cênica, 

muito apropriadas para nelas serem exploradas atividades de ecoturismo, como 

trakings. Sobre ele se encontra a cidade de Chapadão do Céu, que recebe os turistas 

do Parque Nacional das Emas. Também podem se formar, nas quebras de relevo, 

cachoeiras que, além da beleza natural, são amplamente procuradas para lazer e até 

mesmo para prática de rapel (CPRM, 2014, p. 71). 

 

Mesmo tendo acesso restrito ao turismo, é possível contemplar as paisagens e relevante 

beleza cênica da ZPA-1, através de locais com potencial para criação de mirantes, localizados 

em encostas nos limites com a Zona de Atratividade Turística Consolidada para Observação da 

Biodiversidade (ZAT-1). 

 

Zona de Relevância para Criação de Áreas Protegidas (ZPA-2) 

A ZPA-2, embora tenha disposição para o turismo, apresenta como principal 

potencialidade – no contexto municipal –, a criação de áreas protegidas no município (Quadro 

26). 
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Quadro 26 - Características e propostas da ZPA-2 
Zona Zona de Relevância para Criação de Áreas Protegidas (ZPA-2) 

Área (ha) 10.373,88 

Quantidade de 

Atrativos 
3 

Característica das 

Paisagens 

VIII - Campos em patamares dissecados e morros-testemunho com solos pouco 

desenvolvidos 

VII - Savanas e campos de topos e encostas com solos pouco desenvolvidos 

Potencial Turístico Baixo a Muito alto 

Atividade Turística 

Ideal 

Observação da geodiversidade 

Trekking 

Hiking 

Boia Cross 

Patrimônio geomorfológico 

Passeios náuticos 

Canoagem 

Observação da biodiversidade 

Camping 

Turismo de balneário 

Patrimônio cultural 

Turismo de natureza 

Valor Turístico Atual Crítico 

Valor Geoecológico Instável 

Limitações 

Não há infraestrutura receptiva, as trilhas e acessos não são consolidados e não há 

organização na visitação aos atrativos 

Quantidade de atrativos 

Falta de mobilização no território quilombola para iniciar atividades turísticas na 

comunidade 

Desconhecimento dos atrativos 

Infraestrutura de segurança nos atrativos 

Falta de recursos para interpretação ambiental 

Sinalização 

Opções de transporte 

Relação Uso/Potencial Uso = Potencial 

Conflito de 

Potencialidade 
Médio 

Uso predominante 

Formações campestres (campo sujo) 

Formações savânicas (cerrado denso e cerrado típico) 

Formações florestais (cerradão) 

Uso Incompatível Inexistente 

Proposta de Uso 

Manter 

As pastagens e agricultura no entorno dos atrativos são de uso consolidado, a 

recomendação é a proteção das fitofisionomias naturais do Cerrado (campestres, 

savânicas e florestais), evitando expansão da agropecuária sobre a vegetação 

natural e entorno imediato dos atrativos 

Proposta de 

Planejamento 

Incentivo ao início do turismo 

Acesso e visitação monitorados 

Mobilização da comunidade do território Quilombola para receber turistas 

interessados no patrimônio cultural 

Organização de guias turísticos e associação de guias para fomentar a visitação aos 

atrativos dessa zona 

Estabelecer parcerias com proprietários rurais 

Fonte: Autor (2020) 
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Quadro 26 - Características e propostas da ZPA-2 – continuação 

Medidas de 

Desenvolvimento 

Início das atividades do turismo 

Criação de infraestrutura receptiva 

Divulgação dos passeios turísticos 

Criação de áreas apropriadas para camping 

Investir em infraestrutura de segurança 

Estratégias de sinalização dos atrativos 

Responsável Proprietários rurais, empresários e comunidade Quilombola 

Sensibilidade 

Quantidade e singularidade de atrativos 

Falta de trilhas consolidadas 

Expansão da agropecuária, eliminando as áreas de vegetação natural no entorno dos 

atrativos 

Conflito de potencialidades (agropecuária versus turismo) 

Impedimento de acesso aos atrativos 

Risco de acidentes em acessos instáveis 

Segurança e sinalização das trilhas e atrativos 

Condições de 

Observação 

(Turismo) 

Permite a observação da biodiversidade e geodiversidade do Cerrado. Potencial 

para turismo de balneário e visitação de patrimônio cultural (território Quilombola) 

Viabilidade de 

Desenvolvimento 

Incerta 

A baixa densidade de atrativos turísticos e a visitação incipiente pouco favorece o 

desenvolvimento turístico dessa zona em curto e médio prazo 

Não há infraestrutura receptiva e serviços básicos nessa zona 

A longo prazo, a ZPA-2 tem condições de integrar um roteiro turístico municipal, 

juntamente com a ZIT-3 

Há necessidade de mobilização e interesse dos proprietários rurais e comunidade 

Quilombola, para que o turismo tenha oportunidade de iniciar 

Atualmente, a principal potencialidade da zona é para criação de unidades de 

conservação, levando em consideração as condições de conservação da 

biodiversidade e geodiversidade 

Fonte: Autor (2020) 

 

Embora a ZPA-2 apresente características em suas paisagens que sejam relevantes ao 

desenvolvimento do turismo no contexto municipal, uma das principais limitações é a 

quantidade de atrativos (apenas dois). Sendo um atrativo relacionado à geodiversidade (Vale 

do Diamantino) e um relacionado ao patrimônio cultural (Território Quilombola do Buracão). 

E, mesmo assim, apenas o Vale do Diamantino recebe visitação, mesmo que com fluxo turístico 

irrelevante atualmente. 

O patrimônio cultural do território Quilombola não é aberto para visitação. Atualmente 

é apenas um atrativo potencial, locus de valores históricos e culturais de populações 

tradicionais. O interesse e mobilização da comunidade Quilombola é importante para avaliar a 

expansão do turismo para essa zona, tendo em vista outros exemplos de integração entre o 

turismo cultural e o turismo de natureza no estado de Goiás, como no sítio histórico e 

patrimônio cultural Kalunga, maior comunidade remanescente de quilombo do Brasil, 

localizado no nordeste do estado de Goiás. 

A ZPA-2 está dividida entre dois blocos, sendo um com potencial turístico baixo e outro 

com maior vocação turística, tendo seu potencial classificado como muito alto. A longo prazo, 

um dos blocos, com apelo turístico mais expressivo (mais ao Norte, coincidente com a área 
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conhecida como “Buracão”), tem potencial para iniciar atividades turísticas, sobretudo através 

de rotas municipais, tendo em vista a sua proximidade com a ZIT-3 e a possibilidade de um 

roteiro para usufruir a geodiversidade, o espeleoturismo, o turismo de balneário e o turismo 

cultural. 

Este bloco da ZPA-2 localiza-se na área conhecida regionalmente como Buracão, rica 

em geodiversidade e beleza cênica para contemplação das paisagens. No município vizinho de 

Portelândia (GO), a continuação do Buracão foi formalizada como uma APA, a Área de 

Proteção Ambiental Soturno e Capoeirinha. 

Devido à baixa densidade de atrativos, mas com características de paisagens naturais 

relevantes tanto para geodiversidade quanto para biodiverside, destaca-se como zona com 

potencial relevante para criação de novas áreas protegidas em Mineiros. Na parte da ZPA-2 que 

faz divisa com Portelândia (GO), é altamente recomendado a criação de uma APA no território 

de Mineiros, desde que respeitando o território Quilombola do Buracão, e elevando a APA 

Soturno e Capoeirinha à condição de unidade de conservação estadual. 

Na outra localidade da ZPA-2, há possibilidade de criação de monumento natural e 

parque municipal ou Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), visando o 

aproveitamento para o turismo. No caso de manter essa parte da zona como área de proteção 

ambiental e valorização da biodiversidade e geodiversidade, recomenda-se a criação de 

unidades de conservação como estação biológica, refúgio da vida silvestre e área de relevante 

interesse ecológico. 

Nesta parte da ZPA-2, embora com menor potencial turístico atualmente (se comparada 

à parcela do “Buracão”), localiza-se estrategicamente às margens da BR-359, a 

aproximadamente 35km da cidade de Mineiros. Tal situação, facilitaria o deslocamento de 

turistas para uma eventual área protegida, com vocação para o turismo. Além disso, a BR-359 

é o principal acesso da cidade de Mineiros para o Parque Nacional das Emas, o que facilitaria 

a proposição um roteiro turístico municipal. 

Embora atualmente a agropecuária (pastagem e agricultura) não tenham presença 

significativa na zona, sua localização favorece a expansão destes usos da terra, sobretudo das 

pastagens no seu interior e agricultura nos chapadões adjacentes. 

No entanto, conforme mencionado por Oliveira (2010) a criação de unidades de 

conservação não deve ser isolada de acesso público desvinculada das populações locais, para 

que não motive a desvalorização dos patrimônios (ambiental e cultural), pois, para o autor, o 

que não é valorizado dificilmente é efetivamente preservado. 
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Outra contribuição a respeito da criação de unidades de conservação foi dada por 

Oliveira et al. (2007). Os autores reforçam o potencial do turismo de natureza que o Brasil 

possui, de tal forma que essa característica tenha potencial como uma forte alternativa 

econômica. E, é justamente essas áreas mais remotas e propícias à criação de unidades de 

conservação, que podem ser convertidas em áreas ideais ao aproveitamento para atividades 

turísticas relacionadas à natureza. 

 

Macrozona de Serviços e Administração (ZSA) 

A ZSA é composta por apenas uma zona do município, a Zona de Serviços, 

Administração e Apoio ao Turismo (ZSA-1). Todavia, essa macrozona é uma das mais 

relevantes para apoio e sustentação do turismo em Mineiros, tendo em vista que oferece 

infraestrutura e serviços necessários ao turismo. 

Além disso, a ZSA é a entrada dos turistas, devido à presença do sítio urbano de 

Mineiros, e entendida como polo de emissão de turistas para as demais zonas interessadas no 

turismo. Essa macrozona também é responsável pela permanência de turistas no município, 

tendo em vista que praticamente toda a infraestrutura repectiva – sobretudo a rede hoteleira – 

está concentrada na ZSA-1. 

A ZSA é, portanto, importante chamariz e zona de transição de turistas no município. 

Seu planejamento e medidas corretas para o desenvolvimento que favoreçam o aproveitamento 

de atividades turísticas nas demais zonas é de grande relevância para o turismo de Mineiros. 

 

Zona de Serviços, Administração e Apoio ao Turismo (ZSA-1) 

A ZSA-1 corresponde à área urbana de Mineiros e está entre as zonas mais estratégicas 

para o desenvolvimento do turismo no município. Isso porque, essa zona concentra, quase que 

a totalidade, da infraestrutura (serviços, administração e apoio), incluindo equipamentos de 

hospedagem, prefeitura e secretaria de cultura e turismo, sede da associação de guias, shopping, 

dentre outras (Quadro 27). 
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Quadro 27 - Características e propostas da ZSA-1 

Zona Zona de Serviços, Administração e Apoio ao Turismo (ZSA-1) 

Área (ha) 3.218,73 

Quantidade de 

Atrativos 
56 

Característica das 

Paisagens 

Área urbana 

VI - Pastagens com fragmentos florestais de encostas suaves a moderadas com 

solos distróficos profundos de textura média a argilosa 

Potencial Turístico Muito alto 

Atividade Turística 

Ideal 

Turismo cultural 

Turismo de balneário (clube aquático) 

Parque Ecológico 

Turismo religioso 

Interpretação de valores históricos e culturais 

Valor Turístico Atual Crítico 

Valor Geoecológico Crítico 

Limitações 

Carece de estratégias de permanência e conexão de turistas com outras zonas de 

Mineiros 

Planos de fomento ao turismo cultural 

Falta de divulgação e preparação dos atrativos culturais 

Recursos de interpretação dos atrativos 

Sinalização 

Relação Uso/Potencial Uso > Potencial 

Conflito de 

Potencialidade 
Inexistente 

Uso predominante Área urbana 

Uso Incompatível Inexistente 

Proposta de Uso 

Manter: 

A ZSA-1 corresponde à área urbana de Mineiros, logo não proposta de mudança de 

uso da terra 

Proposta de 

Planejamento 

Incentivo ao início e expansão do turismo cultural 

Estratégias de permanência e conexão de turistas com demais zonas 

Criação de roteiros urbanos (tour walking) 

Mobilização da comunidade do território Quilombola para receber turistas 

interessados no patrimônio cultural 

Apoio institucional do governo local 

Medidas de 

Desenvolvimento 

Criação de roteiros urbanos 

Sinalização de rotas para atrativos culturais 

Investir em materiais que possibilitem a interpretação dos atrativos culturais 

Fortalecer agências, guias e associações que acompanhem e divulguem atividades 

turísticas nessa zona 

Cumprimento do Sistema Municipal de Cultura (SMC) 

Organização e aplicação do Fundo Municipal do Turismo 

Responsável Empresários e governo local 

Sensibilidade Inexistente 

Condições de 

Observação 

(Turismo) 

Permite a observação do patrimônio cultural e atividades de lazer urbano (clubes e 

parques ecológicos) 

Viabilidade de 

Desenvolvimento 

Viável 

A cidade abriga quantidade expressiva de atrativos culturais, mas a principal 

relevância para turismo na ZSA-1 é a sua disponibilidade enquanto infraestrutura 

(serviços, administração e apoio) para o desenvolvimento do turismo 

Logo, sua importância se estende para todas as zonas interessadas no 

desenvolvimento e também para as zonas onde as atividades turísticas já estão 

consolidadas 

Portanto, considera-se essa zona como desenvolvida, diante do cenário do turismo 

de Mineiros, embora sejam lançadas medidas para sua melhor estruturação 

enquanto polo receptor (município) e emissor (para outras zonas) no município 

Fonte: Autor (2020) 
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A relevância da ZSA-1, para além da concentração de infraestrutura e serviços, está na 

sua competência enquanto receptora de turistas advindos de outros municípios, e emissora de 

turistas para outras zonas, ou seja, é pela ZSA-1 que passam quase que a totalidade dos atuais 

turistas a visitarem Mineiros. Desse modo, sua importância também se estende às demais zonas 

propostas para o município, sejam elas já consolidadas ou em desenvolvimento. Diante das 

características da ZSA-1, considera-se esta como uma zona desenvolvida – diante do cenário 

do turismo de Mineiros. 

Todavia, uma das medidas de apoio à sua estruturação enquanto uma zona “âncora” no 

planejamento do turismo do município, é justamente focar em estratégias de permanência dos 

turistas, sobretudo através do seu potencial para turismo cultural, bem como a preservação e 

interpretação de valores histórico-culturais dos atrativos mapeados. 

Dentre os atrativos que se encontram na ZSA-1, destacam-se a Comunidade do Cetro 

(território Quilombola), Centro Cultural Santo Agostinho110, Centro Cultural Casa da 

Chiquinha, monumentos públicos, Paróquia São Bento, Casa do Artesão, Parque Ecológico 

Lago Canto do Cerrado, dentre outros (Figura 77; Figura 78; Figura 79; Figura 80). 

 

Figura 77 - Centro Cultural Santo Agostinho 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Mineiros – Liah Resende; Deusmar (2019)111 

  

 
110 O Centro Cultural Santo Agostinho é um dos maiores símbolos do patrimônio cultural de Mineiros, tombado 

como Patimônio Histórico-Cultural do município. Oferece diversas atividades, como teatro, dança, música, 

artesanato, cinema, dentre outras. 
111 http://www.mineiros.go.gov.br/noticia.php?id=838 
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Figura 78 - Centro Cultural Casa da Chiquinha 

 
Fonte: Viajando Todo o Brasil – Sergio Falcetti (2018)112 

 

Figura 79 - Paróquia São Bento 

 
Fonte: Autor (2018); VRdigital (2018) 

 
Figura 80 - Comunidade do Cedro (Território Quilombola) 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

 
112 http://viajandotodoobrasil.com.br 
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Considera-se que o principal exemplo de medida já tomada para o desenvolvimento do 

turismo na ZSA-1 foi o lançamento do Sistema Municipal de Cultura (SMC), através da Lei nº 

1.851/2018, “que tem por finalidade promover o desenvolvimento humano, social e econômico, 

com pleno exercício dos direitos culturais.” Seu Art. 12 estabelece como instituições vinculadas 

ao SMC, o Centro Cultural, a Casa da Chiquinha, a Casa do Artesão, a Biblioteca Municipal 

Irmã Maria de Lourdes outras que venham a ser constituídas após a publicação da lei 

(MINEIROS, 2018). 

A Comunidade do Cedro (Território Quilombola)113 também possui relevância no que 

tange ao patrimônio cultural de Mineiros. A Lei nº 1.459/2010 institui a dança “Guerra do 

Quilombo” como “parte das festividades cívicas promovidas pelo município” (MINEIROS, 

2010a). 

Além disso, conforme constatado por Moreira (2013), na Comunidade do Cedro há uma 

perspectiva de turismo em remanescentes quilombolas, que pode contribuir para a 

diversificação das atividades turísticas, abrandar o fluxo migratório da comunidade para a 

cidade, contribuir para a conservação dos recursos naturais no território quilombola, incentivar 

a geração de novas oportunidades de trabalho e valorizar as práticas sociais e de trabalho da 

comunidade. A autora ainda ressalta que os turistas que buscarem pela Comunidade do Cedro 

enquanto um atrativo turístico de potencialidade natural, podem ser apresentados às 

manifestações do patrimônio cultural da comunidade (MOREIRA, 2013). 

Mesmo com as características apresentas, o valor turístico atual da ZSA-1 foi avaliado 

como crítico, pois, tendo em vista a densidade de atrativos e de infraestrutura e serviços nessa 

zona, a atividade turística ainda é incipiente, e a ZSA-1 apresenta dificuldades para se tornar 

um verdadeiro polo emissor de turistas para outras zonas. Assim, é preciso que esse cenário 

progrida para fortalecer outras zonas e permanência de turistas. 

Por fim, há outra característica que deve ser explorada na ZSA-1 e aprimorada como 

medida de desenvolvimento. Tendo em vista a heterogeneidade nas paisagens de Mineiros e a 

necessidade de deslocamentos rodoviários ao longo do município, essa zona é estratégica no 

planejamento de um roteiro que ligue o Parque Nacional das Emas (ao Sul) e o Pinga-Fogo (ao 

Norte). 

  

 
113 A comunidade do Cedro também tem papel relevante no patrimônio cultural, devido sua atuação na medicina 

tradicional do Cerrado (produção de medicamentos e fitoterápicos a partir de frutos, plantas e raízes) através do 

Centro Comunitário Plantas Medicinais do Cetro e o Laboratório de Plantas Medicinais (MOREIRA, 2013). 
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Macrozona de Conflito de Uso (ZCU) 

A ZCU é composta por zonas, em geral, com baixo e médio potencial ao turismo, pouco 

ou nenhum atrativo turístico. Embora algumas de suas paisagens tenham características com 

potencial para o turismo de natureza, e alguns atrativos que resistem à força econômica da 

agropecuária, as propriedades dedicadas às lavouras ou criação de gado se convertem em 

obstáculos ao início do turismo nessas localidades e atrativos. 

Dessa maneira, as duas zonas que integram a ZCU foram definidas como zonas de 

conflito de potencialidades entre a agropecuária como setor produtivo hegemônico e o turismo 

como alternativa ou complemento da economia. 

O que se entende pelo conflito de potencialidades é quando uma determinada zona – ou 

mesmo uma localidade específica – apresenta considerável potencial turístico, mas tem as bases 

da economia ou do uso e cobertura das terras que movimenta essa economia ligadas a outra 

atividade já consolidada. No caso de Mineiros, a agropecuária, que ameaça a conversão de 

paisagens com potencialidade para o turismo de natureza, em monoculturas ou pastagens. 

A discussão sobre a ZCU reforça a premissa de que, por vezes, não bastam paisagens e 

atrativos potenciais; é preciso que haja estímulo para desenvolver o turismo, sobretudo a partir 

da articulação com os interesses dos proprietários rurais, detentores das propriedades onde são 

identificadas áreas com potencial turístico. 

 

Zona de Conflito entre Uso Agrícola e Interesse Turístico (ZCU-1) 

A ZCU-1 é a zona de característica mais acentuada no que se refere ao conflito de 

potencialidades no município. Localizada sobre o Chapadão do Rio Verde-Alto Garças, essa 

zona é ocupada pela agricultura, e tem como características das paisagens as culturas agrícolas 

em topos planos, de solos profundos e bem desenvolvidos (Quadro 28). 
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Quadro 28 - Características e propostas da ZCU-1 
Zona Zona de Conflito entre Uso Agrícola e Interesse Turístico (ZCU-1) 

Área (ha) 23.673,31 

Quantidade de 

Atrativos 
3 

Característica das 

Paisagens 

I - Culturas agrícolas em topos planos de solos profundos bem desenvolvidos; 

XVI - Campos e florestas em planícies e terraços fluviais nos topos planos com 

solos hidromórficos 

Potencial Turístico Baixo a Médio 

Atividade Turística 

Ideal 

Cachoeiras 

Camping 

Hiking 

Educação ambiental 

Boia Cross 

Canoagem 

Passeios náuticos 

Turismo de Natureza 

Valor Turístico Atual Crítico 

Valor Geoecológico Crítico 

Limitações 

Conflito de potencialidades com a agricultura 

Área naturais para atuação do turismo são reduzidas 

Falta de interesse dos proprietários rurais inicar o turismo 

Relação Uso/Potencial Uso > Potencial 

Conflito de 

Potencialidade 
Alto 

Uso predominante Agricultura. 

Uso Incompatível Agricultura 

Proposta de Uso 

Manter 

A agricultura no entorno dos atrativos é de uso consolidado. A recomendação é a 

proteção das fitofisionomias naturais do Cerrado nas APP, evitando o 

descumprimento da legislação ambiental, a expansão da agricultura sobre a 

vegetação natural e entorno imediato dos atrativos 

Proposta de 

Planejamento 

Incentivo ao início do turismo 

Criação de infraestrutura receptiva 

Investimento no turismo como proposta alternativa de economia local 

Mobilização dos proprietários rurais para receber turistas 

Infraestrutura de segurança em trilhas e atrativos 

Medidas de 

Desenvolvimento 

Instalação de infraestrutura e serviços básicos 

Estratégia de sinalização dos atrativos 

Fortalecer agências, guias e associações que acompanhem e divulguem atividades 

turísticas nessa zona 

Responsável Proprietários rurais e empresários 

Sensibilidade 

Conflito de potencialidades (agricultura versus turismo) 

Expansão da agricultura 

Impedimento de acesso aos atrativos 

Quantidade de atrativos 

Trilhas consolidadas 

Segurança e sinalização dos atrativos 

Fonte: Autor (2020) 
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Quadro 28 - Características e propostas da ZCU-1 – continuação 
Condições de 

Observação 

(Turismo) 

Turismo de cachoeiras, observação da biodiversidade e recursos hídricos 

Viabilidade de 

Desenvolvimento 

Modesta: 

Embora apresente poucos atrativos, estes têm grande apelo turísticos no contexto 

regional (cachoeiras). A localização próxima da cidade (ZSA-1), os atrativos mais 

distantes estão aproximadamente 40km e os mais próximos a 26km. Esse também é 

um fator que contribui para a avaliação de modesta viabilidade de desenvolvimento 

Embora o conflito de potencialidades seja uma realidade, alguns atrativos recebem 

turistas, mesmo que de maneira muito incipiente ainda 

No entanto, a divulgação e o melhor aproveitamento dos atrativos dessa zona 

precisam ser colocados em evidência para seu desenvolvimento. Com isso, há 

necessidade da preparação de camping ou infraestrutura receptiva, principalmente 

para os atrativos mais distantes 

Fonte: Autor (2020) 

 

Dentre todas as zonas que compõem a Macrozona de Conflito de Uso (ZCU), a Zona de 

Conflito entre Uso Agrícola e Interesse Turístico (ZCU-1) é a única a estar localizada sobre 

relevo de chapadões e com forte dominância da agricultura na zona. No entanto, seu potencial 

turístico ainda foi classificado como médio pois, sobre essas características, a ZCU-1 é a única 

zona que possui atrativos turísticos em seus domínios. O principal potencial para o turismo 

decorre das cachoeiras da Bela Vista I e Rio Verde (Figura 81; Figura 82). 

 

Figura 81 – Fazenda Bela Vista. A) Cachoeira Bela Vista; B) Casarão na sede da fazenda 

 
Fonte: Joel Jesus Silva (2018) 

  

A) B) 
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Figura 82 - Cachoeira do Rio Verde 

 
Fonte: Edelcarmen Maria Forselius (2012)114 

 

Mesmo com a presença acentuada da agricultura, os atrativos estão concentrados sobre 

os remanescentes naturais de fitofisionomias do Cerrado, predominantemente em campo sujo, 

cerradão, mata de galeria e mata ciliar. Isso ocorre porque todos os atrativos da ZCU-1 estão 

dentro dos limites estabelecidos de Áreas de Preservação Permanente (APP), e esse cenário 

reforça, mais uma vez, a efetivação das áreas protegidas na manutenção das características 

ambientais e seu consequente aproveitamento para atividades econômicas alternativas, como é 

o caso do turismo. 

Logo, embora o conflito de potencialidades seja alto na ZCU-1, a principal 

recomendação para essa zona é associar a agricultura enquanto economia consolidada, ao 

turismo enquanto atividade alternativa. Além da conservação e dos serviços ambientais das 

APP, o aproveitamento dos atrativos nessas áreas para o turismo de natureza, interessado na 

conservação ambiental, é uma excelente estratégia para amenizar o conflito de potencialidades 

e maximizar a economia local. No entanto, a principal barreira a ser superada é, também, a 

mobilização para recepção de turistas e o investimento em infraestrutura receptiva para tornar 

essa, uma zona efetivamente turística em Mineiros. 

 

Zona de Conflito entre Uso Agropecuário e Patrimônio Ambiental (ZCU-2) 

A ZCU-2 é também caracterizada como uma zona de conflito de potencialidades, sendo 

esse o maior exemplo desse cenário em Mineiros. Diferente da ZCU-1 que tem forte ocupação 

 
114 http://mineiros.com/mineiros-e-suas-cachoeiras/ 

http://mineiros.com/mineiros-e-suas-cachoeiras/
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pela agricultura, a ZCU-2 inclui também as pastagens (agropecuária). A ZCU-2 está localizada 

em relevos de transição, caracterizada por patamares dissecados, encostas moderadas a fortes e 

escarpas. 

A transição dos relevos também reflete na transição do uso e cobertura da terra, com 

agricultura sobre os relevos planos de maior altitude, fitofisionomias do Cerrado nas encostas 

e escarpas e pastagens nos relevos mais suaves de menor altitude (Quadro 29). 

 

Quadro 29 - Características e propostas da ZCU-2 
Zona Zona de Conflito entre Uso Agropecuário e Patrimônio Ambiental (ZCU-2) 

Área (ha) 30.590,80 

Quantidade de 

Atrativos 
2 

Característica das 

Paisagens 

V - Campos com fragmentos florestais sobre encostas moderadas a fortes em solos 

rasos 

IV - Campos sob influência de pastagens e agricultura em escarpas com solos rasos 

VIII - Campos em patamares dissecados e morros-testemunho com solos pouco 

desenvolvidos 

Potencial Turístico Médio a Muito Alto 

Atividade Turística 

Ideal 

Cachoeiras 

Mirantes 

Rapel 

Camping 

Hiking 

Trekking 

Turismo de Natureza 

Valor Turístico Atual Regular 

Valor Geoecológico Instável 

Limitações 

Conflito de potencialidades com a agropecuária 

Área naturais para atuação do turismo são reduzidas 

Articulação dos proprietários para receber turistas 

Número reduzido de atrativos turísticos reconhecidos (atualmente) 

Relação Uso/Potencial Uso > Potencial 

Conflito de 

Potencialidade 
Alto 

Uso predominante Agricultura 

Uso Incompatível Agricultura e pastagem 

Proposta de Uso 

Minimizar a pecuária nas áreas de inclinação mais acentuada das encostas, nos 

topos e sopés imediatos às encostas 

A agricultura também deve respeitar os topos imediatos às encostas 

Ambos os usos incompatíveis devem ser minimizados nas áreas mais relevantes ao 

patrimônio ambiental 

Proposta de 

Planejamento 

Incentivo ao início do turismo 

Esforço para reconhecimento de novos atrativos turísticos 

Criação de infraestrutura receptiva 

Investimento no turismo como proposta alternativa de economia local 

Mobilização dos proprietários rurais para receber turistas 

Infraestrutura de segurança em trilhas e atrativos 

Fonte: Autor (2020) 
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Quadro 29 - Características e propostas da ZCU-2 – continuação 

Medidas de 

Desenvolvimento 

Reconhecimento de novos atrativos turísticos 

Consolidação de trilhas 

Mobilização junto aos proprietários rurais para acesso aos atrativos 

Instalação de infraestrutura e serviços básicos 

Estratégia de sinalização dos atrativos 

Fortalecer agências, guias e associações que acompanhem e divulguem atividades 

turísticas nessa zona 

Responsável Proprietários rurais e empresários 

Sensibilidade 

Conflito de potencialidades (agricultura e pecuária versus turismo) 

Expansão da agropecuária 

Impedimento de acesso aos atrativos 

Quantidade de atrativos 

Trilhas consolidadas 

Segurança e sinalização dos atrativos 

Condições de 

Observação 

(Turismo) 

Observação da geodiversidade e biodiversidade, turismo de cachoeiras e recursos 

hídricos 

Viabilidade de 

Desenvolvimento 

Modesta 

A ZCU-2 apresenta poucos atrativos atualmente, mas com potencial para 

reconhecimento de novos atrativos (cachoeiras, mirantes e cavernas) 

Embora apresente apenas dois atrativos, um deles é classificado como emergente e 

possui grande apelo turístico. Todavia, o turismo ainda é incipiente e possui acesso 

controlado pelo proprietário, o que gera uma inconstância na sua visitação 

Essa é a zona de um dos conflitos de potencialidade mais acentuados do município 

A divulgação e o melhor aproveitamento dos atrativos dessa zona precisam ser 

colocados em evidência para seu desenvolvimento. A criação de áreas protegidas 

(Unidades de Coservação) poderia ter um papel importante para minizar os 

impactos da agropecuária, proteger as paisagens das escarpas e revervo imediato da 

cuesta, além de favorecer (a longo prazo) a visitação por turistas. Com isso, há 

necessidade da preparação de camping ou infraestrutura receptiva, principalmente 

para os atrativos mais distantes 

Fonte: Autor (2020) 

 

A principal característica da ZCU-2 é seu conflito entre uso agropecuário e o patrimônio 

ambiental, refletido nas áreas preservadas das encostas, devido à sua limitação de uso para 

agricultura e pastagens. Embora seja preservada nas encostas, seu valor geoecológico foi 

avaliado como instável devido ao potencial de expansão da agropecuária para mais áreas nessa 

zona, sobretudo nos patamares e encostas menos acentuadas. 

As características das paisagens na ZCU-2 merecem especial atenção, sobretudo devido 

às escarpas e encostas de maior declividade, com solos considerados como frágeis. Essas zonas, 

sobretudo quando ameaçadas pela expansão da agropecuária, devem: “ser alvo de medidas 

protetoras devido às consequências deletérias que sua ocupação pode ocasionar. Nesse sentido, 

seria importante prosseguir com a avaliação aprofundada sobre os impactos diretos e indiretos 

da sucessão de usos (PONCIANO et al., 2015, p. 557). 

Os tipos de relevo predominantes neste domínio apresentam desníveis abruptos, o que 

favorece a ocorrência de mirantes naturais e de cachoeiras. Esse tipo de paisagem é 

muito apropriado ao turismo ecológico, incluindo passeios em trilhas, cavalgadas e 

prática de esportes radicais, como o voo de asa delta (CPRM, 2014, p. 65). 
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Atualmente, existem apenas dois atrativos turísticos reconhecidos nessa zona, sendo que 

os dois fazem parte da mesma propriedade. A cachoeira 2 Saltos e o casarão da antiga sede da 

fazenda (Foto 83). Devido ao número moderado de atrativos turísticos nessa zona atualmente, 

tendo em vista o tamanho de sua área (30.590,80ha), sua avaliação de valor turístico atual foi 

classificada como regular. No entanto, há relevante potencial para valorização dessa zona em 

relação a conservação do patrimônio ambiental de Mineiros, levando em consideração que as 

encostas refletem a tipos de paisagens bastante singulares para o município. 

A contribuição para avaliação regular foi o reconhecimento da cachoeira 2 Saltos para 

o turismo de mineiro, mesmo que atualmente o acesso de turistas seja limitado, mediante 

autorização do dono da propriedade, que tem os interesses voltados para a pecuária. 

Logo, o conflito de potencialidades e a falta de interesse no aproveitamento do turismo 

se manifestam nessa zona, sendo um exemplo de que o desenvolvimento do turismo não 

depende apenas das paisagens e, consequentemente, existência do atrativo, mas também do 

interesse dos proprietários em aproveitar os recursos turísticos. Esse fato, evidencia também a 

falência do reconhecimento e gestão do patrimônio ambiental no Brasil, à mercê do controle de 

proprietários rurais. 

Figura 83 - Cachoeira 2 Saltos 

 
Fonte: Nélio Silva Carrijo (2018) 

 

Outro aspecto que pertinente na ZCU-2, revelado pelo zoneamento turístico das 

paisagens, é o fato de uma vocação para criação de áreas protegidas (Unidades de Conservação) 
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nas parcelas da ZCU-2 que coincidem com parte das cuestas (principalmente a linha das serras 

do Caiapó, Mumbuca, Água Boa, rio Verde e Serra Azul), sentido Noroeste, partindo da cidade 

de Mineiros. 

Especialmente essa parcela que coincide com as cuestas, apresenta situação favorável 

para criação de Unidades de Conservação, num primeiro plano, para exercer um papel 

importante para minimizar os impactos da agropecuária e proteger as paisagens que integram 

escarpas e parte dos reversos das cuestas. Além disso da função de proteção, uma eventual 

Unidade de Conservação tende a favorecer (em longo prazo) a visitação por turistas e o 

consequente aproveitamento das paisagens para o turismo. 

Além disso, estima-se que há potencial para futuramente serem reconhecidos maior 

número de atrativos turísticos nessa zona, sobretudo cachoeiras, cavernas e mirantes. Por isso, 

essa é uma zona com potencial para expansão futura do turismo, e sua proteção e valorização 

são importantes para o desenvolvimento do turismo. 

 

Macrozona de Interesse Agropecuário (ZIA) 

A ZIA é composta por seis zonas, todas de interesse agropecuário e com pouco ou 

nenhum potencial para o desenvolvimento do turismo. Desse modo, sua consolidação 

relativamente ao uso agropecuário e sua relevância na economia municipal não serão discutidas 

no âmbito do zoneamento, que tem como interesse o turismo. 

Mesmo assim, as zonas serão abordadas e brevemente descritas. A divisão da ZIA em 

seis zonas é justificada pois, embora todas de interesse agropecuário, apresentam paisagens 

distintas e papéis diferenciados no que tange aos recursos naturais de Mineiros. 

Como já discutido anteriormente, essa é a macrozona de maior extensão territorial ao 

município (622.765,25ha) e algumas de suas zonas também são as maiores identificadas dentre 

as propostas no zoneamento turístico das paisagens. Por isso, não é possível desconsiderá-las 

no zoneamento e, seu reconhecimento também implica em identificar zonas limitadas ao 

turismo e estratégias de expansão do turismo para outras zonas que tenham vocação para tal 

atividade.  

À essa macrozona – e suas zonas – resta o acompanhamento para minimizar impactos 

ambientais e evitar a expansão da agropecuária sobre as fitofisionomias do Cerrado. 

 

Zona de Uso Agrícola Controlado (ZIA-1) 

A ZIA-1 está inserida, quase que em sua totalidade, na zona de amortecimento do Parque 

Nacional das Emas. Sua maior extensão territorial é ocupada por agricultura sobre o chapadão 
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das Emas-Taquari, mas possui normatizações e diretrizes para sua ocupação e, por isso, é 

caracterizada como uma zona de uso agrícola controlado (Quadro 30). 

A principal característica da ZIA-1, enquanto zona de amortecimento do Parque 

Nacional das Emas, é garantir a transição entre usos intensivos (agricultura e pastagem) e as 

áreas de proteção (fitofisionomias do Cerrado), visando a redução de impactos sobre as 

unidades de conservação e se tornarem corredores da biodiversidade. 

 

Quadro 30 - Características e propostas da ZIA-1 
Zona Zona de Uso Agrícola Controlado (ZIA-1) 

Área (ha) 43.683,46 

Quantidade de 

Atrativos 
5 

Característica das 

Paisagens 

III - Culturas agrícolas e pastagens em topos planos e encostas suaves de solos bem 

desenvolvidos 

Potencial Turístico Muito baixo a baixo 

Atividade Turística 

Ideal 
Educação ambiental 

Valor Turístico Atual Crítico 

Valor Geoecológico Crítico 

Limitações 

Consolidação da agricultura e consequente conflito de potencialidades 

Área naturais para atuação do turismo são reduzidas 

Articulação dos proprietários para receber turistas 

Pouco ou nenhum interesse sobre o turismo, pelos proprietários rurais 

Relação Uso/Potencial Uso > Potencial 

Conflito de 

Potencialidade 
Alto 

Uso predominante Agricultura 

Uso Incompatível Agricultura 

Proposta de Uso 

Expandir a agricultura orgânica, agroecologia e substituir, quando possível, a 

agricultura tradicional ou mecanizada 

Manter APP e reserva legal protegida, priorizando cenários que favoreçam 

corredores naturais para conectividade das paisagens 

Proposta de 

Planejamento 

Estruturar corredores para biodiversidade, sempre que possível, de maneira a 

conectar APP, reserva legal e fragmentos de vegetação natural remanescente 

Incentivo à agricultura orgânica 

Estratégia para atividades de educação ambiental, como um complemento às zonas 

da ZAT 

Medidas de 

Desenvolvimento 
Não há medidas para desenvolvimento do turismo 

Responsável Proprietários rurais e ICMBio 

Sensibilidade 

Agricultura intensiva 

Desequilíbrio da biodiversidade 

Focos erosivos 

Condições de 

Observação 

(Turismo) 

Não há expectativa para condições de observação em atividades turísticas 

Viabilidade de 

Desenvolvimento 

Incerta 

Embora a zona de amortecimento, do ponto de vista estritamente do turismo, 

pudesse ser um importante complemento ao turismo que ocorre no Parque Nacional 

das Emas (ZAT), a agricultura intensiva na ZIA-1, o conflito de potencialidade, a 

falta de reconhecimento de atrativos turísticos e os espaços restritos das paisagens 

naturais com potencialidade ao turismo de natureza dificultam a viabilidade de 

desenvolvimento do turismo 

Fonte: Autor (2020) 
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Não há uma ampla discussão ou avaliação a ser realizada na ZIA-1, tendo em vista que 

sua normatização, bem como diretrizes e restrições, é estabelecida pelo plano de manejo do 

Parque Nacional das Emas. Cabe ao zoneamento, apenas reforçar alguns trecho mais 

importantes sobre sua normatização, especificamente aqueles que mais se aproximam dos 

objetivos da proposta do zoneamento turístico das paisagens. 

A primeira questão a ser colocada é que a zona de amortecimento do Parque115 e, 

consequentemente a ZIA-1, têm como finalidade expandir as chances de sobrevivência das 

espécies do entorno da unidade de conservação e reduzir a pressão no entorno das áreas 

protegidas. Outras ações para a zona de amortecimento é a promoção do turismo de natureza, 

incentivo à agricultura orgânica, substituição de práticas potencialmente danosas aos solos e as 

águas por ações corretivas em áreas críticas, regularização no uso das classes de agrotóxicos, 

regularização das reservas legais e APP nas propriedades rurais, outorga e proteção do uso da 

água e o desenvolvimento de programas de educação ambiental (IBAMA, 2004). 

Além disso, na ZIA-1 há necessidade de um corredor ecológico, ligando o Parque 

Nacional das Emas (ZAT) às nascentes do rio Araguaia – e consequentemente nas RPPN do 

seu entorno. Inclusive, a depender do seu planejamento e dimensionamento, sendo possível seu 

aproveitamento para atividades turísticas. 

O conflito de potencialidades foi avaliado como alto, pois entende-se que a agricultura 

impede que proprietários e empresários vislumbrem alternativas para o turismo na ZIA-1. 

Mesmo que essa zona esteja no entorno imediato do parque (maior exemplo da consolidação 

do turismo em Mineiros), a agricultura possui força econômica e faz com que a maior parte dos 

proprietários rurais vejam o turismo como um contratempo e não um complemento, enquanto 

economia alternativa e caminhos para aliar a conservação e a produção (Figura 84). 

A partir do que se observa na área em questão, verifica-se que a região do entorno do 

[Parque Nacional das Emas] PNE encontra-se intensamente alterada devido à 

ocupação agropecuária desencadeada pelos processos de ocupação do Cerrado. 

Constatam-se extensas áreas de contínuos agrícolas que favorecem intensivamente ao 

isolamento do Parque em relação às poucas áreas de vegetação nativa remanescentes 

(AKASHI JUNIOR, 2013, p. 121). 

 

  

 
115 A zona de amortecimento é definida pela Lei nº 9.985/2000 em seu Art. 2º inciso XVIII, como o “entorno de 

uma unidade de conservação onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o 

propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade (BRASIL 2000; IBAMA, 2004). 
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Figura 84 - Parque Nacional das Emas em primeiro plano e agricultura na zona de amortecimento em segundo 

plano 

 
Fonte: Autor (2017) 

 

Mesmo que o plano de manejo incentive o turismo, não existem atrativos (naturais ou 

culturais) reconhecidos atualmente na zona de amortecimento do Parque Nacional das Emas. A 

educação ambiental seria o único potencial para fomentar atividades turísticas na ZIA-1, mas 

atualmente a avaliação conclui que não há um impulso necessário para lançar atrativos 

emergentes de tal atividade. Tendo em vista que a educação ambiental tem campo prolífero nas 

zonas que integram a ZAT (especificamente no Parque Nacional das Emas). 

Logo, o desenvolvimento do turismo na ZIA-1 foi avaliado como incerto, sobretudo 

devido à agricultura intensiva – mesmo que controladas –, o conflito de potencialidades, a falta 

de atrativos reconhecidos atualmente e os espaços restritos das paisagens naturais com 

potencialidade ao turismo são alguns dos motivos que dificultam a viabilidade de 

desenvolvimento do turismo. 

 

Zona de Interesse Agropecuário (ZIA-2) 

A ZIA-2 intercala agricultura e pastagens, num cenário onde não nenhum dos usos é 

consolidado nessa zona. Embora a pecuária (pastagens) seja mais tradicional nessa zona, a 

agricultura tem avançado sobre os relevos suaves e moderados. Essa situação, em si, cria 

conflitos de ocupação e econômicos entre esses dois usos, além da perda de área das pastagens 

para a agricultura (Quadro 31; Figura 85). 
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Quadro 31 - Características e propostas da ZIA-2 
Zona Zona de Interesse Agropecuário (ZIA-2) 

Área (ha) 78.934,67 

Quantidade de 

Atrativos 
0 

Característica das 

Paisagens 

VI - Pastagens com fragmentos florestais de encostas suaves a moderadas com 

solos distróficos profundos de textura média a argilosa 

Potencial Turístico Muito alto 

Atividade Turística 

Ideal 
Atualmente não há previsão de atividades turísticas nessa zona 

Valor Turístico Atual Crítico 

Valor Geoecológico Crítico 

Limitações 

Conflito de potencialidades entre agropecuária (agricultura e pastagem) e interesses 

turísticos 

Falta de atrativos reconhecidos 

Pouco ou nenhum interesse sobre o turismo, pelos proprietários rurais 

Relação Uso/Potencial Uso < Potencial 

Conflito de 

Potencialidade 
Alto 

Uso predominante Pastagem 

Uso Incompatível Pastagem e Agricultura 

Proposta de Uso 
Manter APP e reserva legal protegida, priorizando cenários que favoreçam 

corredores naturais para conectividade das paisagens 

Proposta de 

Planejamento 

Estruturar corredores para biodiversidade, sempre que possível, de maneira a 

conectar APP, reserva legal e fragmentos de vegetação natural remanescente; 

Optar pelo manejo correto das pastagens, visando a maior produtividade aliada à 

conservação dos solos e da água 

Medidas de 

Desenvolvimento 
Não há medidas para desenvolvimento do turismo 

Responsável Proprietários rurais 

Sensibilidade 

Agricultura intensiva 

Ausência de manejo nas pastagens 

Densidade de focos erosivos 

Desequilíbrio da biodiversidade 

Condições de 

Observação 

(Turismo) 

Não há expectativa para condições de observação em atividades turísticas 

Viabilidade de 

Desenvolvimento 

Incerta 

Embora a ZIA-2, tenha localização estratégica referente ao interesse turístico, 

devido à disposição de estradas e acessos, sua localização próxima da cidade (ZSA-

1) e seu vínculo para acessos com zonas de interesse ao desenvolvimento do 

turismo (ZIT-3 e ZIT4), o interesse na agropecuária, o conflito de potencialidades, 

a falta de reconhecimento de atrativos turísticos atualmente e o próprio conflito 

econômico de ocupação entre pastagem e agricultura dificultam o interesse para o 

turismo 

Fonte: Autor (2020) 
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Figura 85 - Pastagem (primeiro plano) e Agricultura (segundo plano) na ZIA-2 

 
Fonte: Autor (2017) 

 

A ZIA-2 tem seu potencial turístico classificado como muito alto, justificado 

principalmente pela característica das paisagens, proximidade de estradas e acessos, densidade 

dos atrativos em seu entorno, proximidade com a área urbana (ZSA-1). Além disso, sua 

localização estratégica entre ZIT-3 e ZIT-4, ambas relevantes para expansão do turismo em 

Mineiros. 

Mesmo assim, atualmente não há justificativa relevante ou intenções imediatas no 

desenvolvimento turismo na ZIA-2. Sobretudo, por seu atual interesse estar concentrado na 

agropecuária e pela falta de atrativos localizados efetivamente nessa zona. 

 

Zona de Potencial Expansão Agrícola (ZIA-3) 

A ZIA-3 é a maior zona de Mineiros, com 166.341ha, reforçando a concepção do amplo 

interesse agropecuário do município (Quadro 32). Embora o uso da terra predominante sejam 

as pastagens, a ZIA-3 é uma das zonas de interesse agropecuário que mais têm conservado 

remanescentes de vegetação natural (formações savânicas), possivelmente como blocos de 

reserva legal das propriedades rurais. 

 

Quadro 32 - Características e propostas da ZIA-3 
Zona Zona de Potencial Expansão Agrícola (ZIA-3) 

Área (ha) 166.341,37 

Quantidade de 

Atrativos 
0 

Característica das 

Paisagens 

IX - Pastagens e fragmentos de formações savânicas em patamares e depressões 

interpatamares em solos pouco desenvolvidos 

VI - Pastagens com fragmentos florestais de encostas suaves a moderadas com 

solos distróficos profundos de textura média a argilosa 

XI - Campos sob influência de pastagens em relevos residuais de baixos platôs com 

solos arenosos 

Potencial Turístico Baixo a Médio 

Atividade Turística 

Ideal 
Atualmente não há previsão de atividades turísticas nessa zona 

Fonte: Autor (2020) 
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Quadro 32 - Características e propostas da ZIA-3 – continuação 

Valor Turístico Atual Crítico 

Valor Geoecológico Crítico 

Limitações 

Zona de expansão para agropecuária 

Conflito de potencialidades entre agropecuária (agricultura e pastagem) e interesses 

turísticos 

Falta de atrativos reconhecidos 

Pouco ou nenhum interesse sobre o turismo, pelos proprietários rurais 

Relação Uso/Potencial Uso < Potencial 

Conflito de 

Potencialidade 
Alto 

Uso predominante Pastagem 

Uso Incompatível Pastagem e Agricultura 

Proposta de Uso 
Manter APP e reserva legal protegida, priorizando cenários que favoreçam 

corredores naturais para conectividade das paisagens 

Proposta de 

Planejamento 

Aproveitar os maiores fragmentos de remanescentes de fitofisionomias do Cerrado 

para propostas de unidades de conservação 

Estruturar corredores para biodiversidade, sempre que possível, de maneira a 

conectar APP, reserva legal e fragmentos de vegetação natural remanescente 

Optar pelo manejo correto das pastagens e agricultura, visando a maior 

produtividade aliada à conservação dos solos e da água 

Medidas de 

Desenvolvimento 

Não há medidas atualmente para o desenvolvimento do turismo. No caso de criação 

de unidade de conservação, estas poderiam se tornar, a longo prazo, atrativos 

turísticos 

Responsável Proprietários rurais 

Sensibilidade 

Agricultura intensiva 

Ausência de manejo nas pastagens 

Densidade de focos erosivos 

Desequilíbrio da biodiversidade 

Condições de 

Observação 

(Turismo) 

Observação da geodiversidade e biodiversidade 

Viabilidade de 

Desenvolvimento 

Incerta 

Embora seja a maior zona de Mineiros, a ZIA-3 tem seus interesses voltados à 

agropecuária, sobretudo pelo seu potencial de expansão nessa zona 

O conflito de potencialidades, a pouca disposição de estradas e acessos e a falta de 

reconhecimento de atrativos turísticos atualmente, além do próprio conflito 

econômico de ocupação entre pastagem e agricultura dificultam o interesse para o 

turismo 

A alternativa mais favorável ao início do turismo seria através da proposta de 

unidades de conservação sobre os fragmentos maiores de fitofisionomias do 

Cerrado ou sobre as mesetas (unidade de relevo) dispostas sobre essa zona. No 

entanto, a criação de unidades de conservação, no que se refere ao turismo – e em 

longo prazo –, não se torna garantia de início e desenvolvimento das atividades 

turísticas 

Fonte: Autor (2020) 

 

Conforme mapeado por Nunes (2015), a ZIA-3 possui a segunda maior concentração de 

focos erosivos no município (no seu maior bloco, a sudeste de Mineiros), principalmente devido 

à falta de manejo das pastagens sobre Neossolos Quartzarênicos de textura arenosa. 

A caracterização como zona de potencial expansão agrícola se dá, devido ao relevo 

(depressões interpatamares e encostas suaves). Embora atualmente a pastagem seja a maior 

ocupação da zona, há algumas áreas de agricultura que avançam sobre essas unidades 

geomorfológicas. Além disso, considerando o histórico de ocupação do município, os 
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fragmentos naturais de formações savânicas com maior extensão, excedentes de reservas legais, 

tendem a serem suprimidos para expandir as áreas agrícolas ou mesmo áreas de pastagens ainda 

não consolidadas. 

Os riscos geoecológicos da supressão e redução dos fragmentos de Cerrado, outrora 

foram alertados por Ponciano et al. (2015), quando a autora ressalva que  

Os remanescentes do Cerrado necessitam de mecanismos de planejamento, 

envolvendo manutenção, fiscalização e recuperação/recomposição de fragmentos 

degradados para fins de conservação. [...] Esses remanescentes mostram uma 

expressiva fragmentação natural e suas possíveis consequências [geo]ecológicas 

merecem destaque (PONCIANO et al., 2015, p. 557). 

 

A ZIA-3 está dividida em dois blocos, sendo que ambos possuem potencial turístico 

classificado como baixo em sua maior extensão. Embora partes dessa zona apresente potencial 

turístico muito alto, tal situação é justificada pelas características e índices das paisagens usados 

para avaliar o potencial turístico, além de algumas unidades de relevo conhecidas como 

mesetas, que apresentam potencial turístico para geodiversidade. 

Ainda assim, o desenvolvimento do turismo não é previsto na ZIA-3 e seu 

direcionamento atual, para além do interesse na expansão da agropecuária, deve estar 

relacionado ao potencial para criação de unidades de conservação, a exemplo de APA ou RPPN. 

As unidades de conservação são propostas que poderiam viabilizar o início do turismo 

a longo prazo e proteger as fitofisionomias do Cerrado que ainda resistem em maiores extensões 

nessas zonas em que agropecuária prevalece. 

 

Zona de Consolidação Agrícola (ZIA-4) 

A ZIA-4 está localizada a sudoeste de Mineiros e é a segunda maior zona do município, 

com 154.530 ha (Quadro 33). Diferente da ZIA-3, aqui a agricultura já passou da fase de 

expansão e atualmente é o tipo de uso da terra de maior extensão territorial, presente sobre topos 

planos e encostas suaves (ambos relevos marcantes dessa zona). 

Esse cenário, onde o período de expansão e conversão das pastagens em agricultura foi 

superado, ao menos na maior parte dessa zona, passa agora a ser compreendido como um novo 

cenário, de consolidação da agricultura na zona. 
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Quadro 33 - Características e propostas da ZIA-4 
Zona Zona de Consolidação Agrícola (ZIA-4) 

Área (ha) 154.530,47 

Quantidade de 

Atrativos 
0 

Característica das 

Paisagens 

X - Pastagens e culturas agrícolas de encostas suaves com solos de textura média a 

arenosa, com hidromorfismo ocasional 

XIII - Savanas sob influência de agricultura e pastagens de encostas suaves em 

solos arenosos 

III - Culturas agrícolas e pastagens em topos planos e encostas suaves de solos bem 

desenvolvidos 

XV - Campos úmidos e matas ciliares em planícies e terraços fluviais com solos 

pouco desenvolvidos e de hidromorfismo ocasional 

Potencial Turístico Muito Baixo a Médio 

Atividade Turística 

Ideal 

Embora apresente algum potencial para turismo de balneário em alguns rios 

principais, atualmente não há previsão de atividades turísticas nessa zona 

Valor Turístico Atual Crítico 

Valor Geoecológico Crítico 

Limitações 

Zona de consolidação da agropecuária 

Conflito de potencialidades entre agropecuária e interesses turísticos 

Falta de atrativos reconhecidos 

Pouco ou nenhum interesse sobre o turismo, pelos proprietários rurais 

Relação Uso/Potencial Uso < Potencial 

Conflito de 

Potencialidade 
Alto 

Uso predominante Agricultura 

Uso Incompatível Pastagem e Agricultura 

Proposta de Uso 
Manter APP e reserva legal protegida, priorizando cenários que favoreçam 

corredores naturais para conectividade das paisagens 

Proposta de 

Planejamento 

Aproveitar os maiores fragmentos de remanescentes de fitofisionomias do Cerrado 

para propostas de unidades de conservação 

Estruturar corredores para biodiversidade, sempre que possível, de maneira a 

conectar APP, reserva legal e fragmentos de vegetação natural remanescente 

Optar pelo manejo correto das pastagens e agricultura, visando a maior 

produtividade aliada à conservação dos solos e da água 

Medidas de 

Desenvolvimento 

Não há medidas atualmente para o desenvolvimento do turismo. No caso de criação 

de unidade de conservação, estas poderiam se tornar, a longo prazo, atrativos 

turísticos 

Responsável Proprietários rurais 

Sensibilidade 

Agricultura intensiva 

Ausência de manejo nas pastagens 

Densidade de focos erosivos 

Desequilíbrio da biodiversidade 

Condições de 

Observação 

(Turismo) 

Observação da biodiversidade, atividades de turismo náutico e turismo de balneário 

Viabilidade de 

Desenvolvimento 

Incerta 

A expansão da agricultura e sua fase de consolidação, aliada à falta de 

reconhecimento de atrativos na ZIA-4, faz com que os interesses dessa zona 

estejam voltados para a agropecuária 

O conflito de potencialidades e a pouca disposição de estradas e acessos também 

dificultam o interesse para o turismo 

As alternativas mais favoráveis ao início do turismo seriam através do 

aproveitamento dos rios principais para turismo náutico e turismo de balneário, e da 

proposta de criação de unidades de conservação sobre os fragmentos maiores de 

fitofisionomias do Cerrado. No entanto, a criação de unidades de conservação, no 

que se refere ao turismo – e em longo prazo –, não se torna garantia de início e 

desenvolvimento das atividades turísticas 

Fonte: Autor (2020) 
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Conforme mapeamento realizado por Nunes (2015), a ZIA-4 está entre as três zonas que 

mais apresentam feições erosivas em Mineiros (GO). As extensas áreas desmatadas e 

convertidas em pastagens para uso da pecuária bovina, sobre solos de textura arenosa e com 

manejo inadequado, são a principal hipótese para a ocorrência expressiva dos focos erosivos.  

Todavia, a ZIA-4, semelhante ao que ocorre na ZIA-3, abriga consideráveis 

remanescentes de formações savânicas, embora não sejam expressivos em número de 

fragmentos, destacam-se pelo tamanho e estado de conservação, apesar de estarem numa zona 

de consolidação agrícola. Com isso, há também localidades com potencial para criação de 

unidades de conservação, a exemplo de APA e RPPN. Neste sentido, os desafios dessa zona 

são implementar ações que sejam voltadas a uma produção de baixo impacto, com conservação 

do solo e da água e proteção da vegetação nativa. 

Dessa maneira, a ZIA-4 não é considerada uma zona de interesse turístico. Embora 

apresente considerável diversidade de tipos de paisagens e potencialidade no que tange ao 

turismo náutico e turismo de balneário, principalmente por manter sobre seus domínios rios 

importantes no contexto regional, a exemplo do rio Babilônia e trechos do rio Araguaia, não há 

atividades turísticas organizadas atualmente nessa zona. 

 

Zona de Pecuária Consolidada (ZIA-5) 

A ZIA-5 está entre as três maiores zonas de Mineiros (GO) e é única zona ocupada em 

sua quase totalidade apenas por pastagens, com raras exceções de áreas de agricultura ou 

fitofisionomias do Cerrado (Quadro 34). 

 

Quadro 34 - Características e propostas da ZIA-5 
Zona Zona de Pecuária Consolidada (ZIA-5) 

Área (ha) 100.240,81 

Quantidade de 

Atrativos 
4 

Característica das 

Paisagens 

XI - Pastagens em glacis com argissolos e solos pouco desenvolvidos 

XIV - Formação florestal em planícies e terraços fluviais com solos aluviais e 

hidromórficos 

Potencial Turístico Alto 

Atividade Turística 

Ideal 

Embora apresente algum potencial para turismo de balneário em alguns rios 

principais e e observação da biodiversidade, atualmente não há previsão de 

atividades turísticas nessa zona 

Valor Turístico Atual Crítico 

Valor Geoecológico Crítico 

Limitações 

Zona de pecuária consolidada 

Conflito de potencialidades entre pecuária e turismo 

Falta de atrativos reconhecidos 

Pouco ou nenhum interesse sobre o turismo, pelos proprietários rurais 

Relação Uso/Potencial Uso = Potencial 

Fonte: Autor (2020)  
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Quadro 34 - Características e propostas da ZIA-5 – continuação 

Conflito de 

Potencialidade 
Alto 

Uso predominante Pastagem 

Uso Incompatível Pastagem e Agricultura 

Proposta de Uso 
Manter APP e reserva legal protegida, priorizando cenários que favoreçam 

corredores naturais para conectividade das paisagens 

Proposta de 

Planejamento 

Aproveitar a extensa planície fluvial no rio Diamantino para turismo náutico e 

turismo de balneário, com possibilidade de propostas criação de unidades de 

conservação 

Aproveitar os maiores fragmentos de remanescentes de fitofisionomias do Cerrado 

para propostas de unidades de conservação 

Estruturar corredores para biodiversidade, sempre que possível, de maneira a 

conectar APP, reserva legal e fragmentos de vegetação natural remanescente 

Optar pelo manejo correto das pastagens e agricultura, visando a maior 

produtividade aliada à conservação dos solos e da água 

Medidas de 

Desenvolvimento 

Não há medidas atualmente para o desenvolvimento do turismo. No caso de criação 

de unidade de conservação, estas poderiam se tornar, a longo prazo, atrativos 

turísticos 

Responsável Proprietários rurais 

Sensibilidade 

Pecuária intensiva 

Ausência de manejo nas pastagens 

Densidade de focos erosivos 

Desequilíbrio da biodiversidade 

Condições de 

Observação 

(Turismo) 

Observação da biodiversidade e geodiversidade, atividades de turismo náutico e 

turismo de balneário 

Viabilidade de 

Desenvolvimento 

Incerta 

Embora tenha uma caverna e uma gruta reconhecidas, a possibilidade de 

desenvolvimento do turismo está mais relacionada à ZIT-5, à proximidade, 

características e potencialidade para o turismo 

A dominância das paisagens, bem como sua consolidação, aliando ainda a falta de 

reconhecimento de atrativos na ZIA-5, faz com que os interesses dessa zona 

estejam voltados exclusivamente para a pecuária 

O conflito de potencialidades e a pouca disposição de estradas e acessos também 

dificultam o interesse para o turismo 

As alternativas mais favoráveis ao início do turismo seriam através do 

aproveitamento dos rios principais para turismo náutico turismo de balneário, e da 

proposta de criação de unidades de conservação sobre os fragmentos maiores de 

fitofisionomias do Cerrado. No entanto, a criação de unidades de conservação, no 

que se refere ao turismo – e em longo prazo –, não se torna garantia de início e 

desenvolvimento das atividades turísticas 

Fonte: Autor (2020) 

 

Essa zona foi classificada como consolidada para pecuária, tendo em vista sua ampla 

extensão territorial ocupada por pastagens. Tal ocupação demonstra também que não há 

perspectivas para avanços significativos de novas conversões de áreas, logo, a pecuária é um 

tipo de uso já consolidado.  

Um dos reflexos do uso consolidado e intensivo, aliado à provável falta de manejo das 

pastagens, é demonstrada no estudo de Nunes (2015), em que a ZIA-5 coincide com a maior 

quantidade e concentração de focos erosivos no município de Mineiros (GO). 



288 

Áreas de agricultura são bastante restritas, sendo registradas somente sobre alguns topos 

mais planos. A falta de estradas e a disponibilidade de outras áreas mais atrativas à expansão 

da agricultura são hipóteses sobre o não avanço das culturas nessa zona. 

Com exceção do extremo norte do município, com fragmentos maiores de formações 

savânicas ainda preservados, a vegetação natural se restringe a pequenos remanescentes, 

prováveis áreas de reserva legal e APP. 

Embora apresente potencial turístico alto, sobretudo devido à diversidade apresentada 

nos índices das paisagens e sua proximidade com a ZIT-1 – principal zona recomendada para 

expansão e desenvolvimento do turismo no município –, nessa zona o cenário é semelhante às 

demais da Macrozona de Interesse Agropecuário (ZIA) e não há organização de atividades 

turísticas. As possibilidades de turismo são bastante restritas ao turismo náutico e turismo de 

balneário, ou ainda com um cenário de criação de Unidades de Conservação (UC).  

Mesmo tendo uma caverna e uma gruta reconhecidas no extremo norte do município, a 

possibilidade de desenvolvimento turístico para esses atrativos está mais relacionada às 

características e proximidades da Zona de Limitado Interesse Turístico (ZIT-5). 

Na ZIA-5 há uma extensa planície fluvial, de aproximadamente 2.000 ha, com 

formações campestres, matas ciliares e matas de galeria, às margens do rio Diamantino, que 

apresenta potencial para turismo náutico e turismo de balneário – impulsionado principalmente 

pelas “praias” naturais de água doce nos meandros do rio – e criação de UC, a exemplo de um 

parque municipal. 

 

Zona de Agricultura Intensiva (ZIA-6) 

A ZIA-6 é atualmente a zona mais importante no que se refere ao setor agrícola de 

Mineiros (GO), devido à extensão e quantidade de área ocupada por lavouras, principalmente 

de soja e cana-de-açúcar (Quadro 35). Essa é também a zona que mais se divide em bloco, 

sendo três no centro-norte e um no extremo sul, na parte não contígua do município – que o 

caracteriza como um exclave. 

As paisagens caracterizadas por solos profundos e bem desenvolvidos (Latossolos) 

sobre extensos chapadões (Rio Verde-Alto Garças no centro-norte do município, e Emas-

Taquari ao sul) favorecem a expansão e o desenvolvimento intensivo da agricultura na ZIA-6. 
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Quadro 35 - Características e propostas da ZIA-6 
Zona Zona de Agricultura Intensiva (ZIA-6) 

Área (ha) 79.034,36 

Quantidade de 

Atrativos 
0 

Característica das 

Paisagens 

I - Culturas agrícolas em topos planos de solos profundos bem desenvolvidos 

III - Culturas agrícolas e pastagens em topos planos e encostas suaves de solos bem 

desenvolvidos 

XVI - Campos e florestas em planícies e terraços fluviais nos topos planos com 

solos hidromórficos 

Potencial Turístico Muito Baixo a Médio 

Atividade Turística 

Ideal 
Atualmente não há previsão de atividades turísticas nessa zona 

Valor Turístico Atual Crítico 

Valor Geoecológico Crítico 

Limitações 

Zona de agricultura intensiva 

Falta de atrativos reconhecidos 

Potência econômica da agricultura no contexto regional 

Pouco ou nenhum interesse sobre o turismo, pelos proprietários rurais 

Relação Uso/Potencial Uso > Potencial 

Conflito de 

Potencialidade 
Alto 

Uso predominante Agricultura 

Uso Incompatível Agricultura 

Proposta de Uso Manter APP e reserva legal protegidas 

Proposta de 

Planejamento 

Optar pelo manejo da agricultura e respeitar as áreas protegidas por lei (APP e 

reserva legal) 

Medidas de 

Desenvolvimento 
Não há medidas atualmente para o desenvolvimento do turismo 

Responsável Proprietários rurais 

Sensibilidade 

Agricultura intensiva 

Homogeneidade das paisagens 

Áreas extensas de monocultura 

Conectividade das paisagens 

Desequilíbrio da biodiversidade 

Condições de 

Observação 

(Turismo) 

Não há expectativa para condições de observação em atividades turísticas 

Viabilidade de 

Desenvolvimento 

Incerta 

O amplo interesse na agropecuária, a homogeneização das paisagens (monocultura) 

e, consequentemente as paisagens restritas de apelo turístico dificultam 

sobremaneira qualquer viabilidade de desenvolvimento turístico atualmente. Por 

isso, a ZIA-6 é considerada uma zona relevante para a agricultura e não é 

recomendado estratégias de desenvolvimento turístico sobre seus domínios 

Fonte: Autor (2020) 

 

Embora com fácil acesso – nos blocos localizados no centro-norte do município – 

proximidade de zonas de interesse turístico, as paisagens “monótonas” e homogeneizadas 

(monoculturas), o pouco apelo turístico no que se refere a atributos de biodiversidade e 

geodiversidade, além da falta de reconhecimento de atrativos, não permitem que essa zona seja 

atualmente entendida como relevante ao desenvolvimento do turismo. 

Logo, sua função num zoneamento municipal é seguir com relevância no que tange à 

economia e produção agrícola. As pouquíssimas áreas de vegetação nativa se restringem, de 

modo geral, a vales e terraços dos rios e córregos, constituídas de formações florestais 



290 

associadas a cursos d’água, protegidas por lei (APP). Por fim, há também dificuldade de 

conectividade das paisagens. Portanto, conclui-se que o interesse turístico não se faz presente 

na ZIA-6. 

 

5.4.1 Breves argumentações sob a ótica do zoneamento turístico das paisagens 

Inicialmente, é fundamental relembrar que o planejamento do turismo envolve muitas 

fases, sendo que a proposta do zoneamento tem como objetivo que este se torne um instrumento 

que possa nortear algumas dessas fases. Logo, compreende-se que o zoneamento é um estágio 

intermediário, e não o final do planejamento do turismo. 

Consequentemente, a proposta do zoneamento turístico das paisagens não deverá ser 

estática, mas dinâmica, ajustando-se ao longo do tempo – e das fases de planejamento – 

conforme as mudanças de interesses, sejam eles econômicos, ambientais ou sociais. 

O ordenamento territorial, neste caso interessado pelo turismo, é um processo público e 

técnico, que deve ser flexível, contínuo, de médio a longo prazo e sistêmico. Neste caso, o 

zoneamento será um instrumento de prognóstico contínuo. Deverá ter preocupações ambientais, 

sociais, econômicas, políticas e administrativas (Figura 86). 

 

Figura 86 - Dimensões do zoneamento turístico das paisagens 

 
Fonte: Adaptado de Monteiro (1996) 

Organização e edição: Autor (2020) 

 

O zoneamento deverá traduzir-se em capacidades potenciais das paisagens e suas 

funcionalidades, buscar por soluções para os principais problemas e conflitos relacionados ao 

tema que se pretende planejar e embasar decisões no âmbito administrativo-territorial 

(CHÁVEZ, 2013, RODOMAN, 2017). 
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Inclui-se também, uma importante ressalva de que no zoneamento e, por conseguinte, 

em todo o planejamento do turismo, há alguns cuidados que são dependentes de esferas 

superiores, sobretudo à da governança municipal, estadual ou federal, tais como a estabilidade 

política e econômica, a continuidade administrativa, a disponibilidade de pesquisas e dados 

estatísticos sobre o turismo, a capacidade técnica para execução das atividades propostas, a 

mentalidade favorável da classe dirigente e dos interessados no desenvolvimento do turismo, 

dentre outros (FERNANDES, 2011). 

De maneira geral, há algumas estratégias lançadas pelo governo municipal visando 

favorecer o turismo. O Plano Diretor Democrático do Município de Mineiros (Lei 

Complementar º 31/2008), em seu Capítulo II direciona alguns objetivos gerais, dentre eles, o 

Art. 11 estabelece o “direcionamento ao desenvolvimento do turismo regional sustentável” 

(MINEIROS, 2008). 

No esforço para estabelecer um direcionamento ao desenvolvimento do turismo, o Plano 

Diretor estabeleceu algumas macrozonas para Mineiros (GO). A “macrozona de proteção 

ambiental”, composta pela área de recarga direta do Aquífero Guarani e pelas nascentes do rio 

Araguaia (ambas coincidentes com partes da ZIT-3), região do Pinga-Fogo (coincidente com a 

ZIT-1), cordão de proteção ao longo do rio Verde (coincidente com partes da ZIT4) e o Parque 

Nacional das Emas (coincidente com ZAT-1, ZAT-2, ZAT-3 E ZPA-1). Ainda assim, nenhuma 

das macrozonas tiveram seus potenciais turísticos diretamente considerados no projeto. 

Na sequência, o Art. 77 do plano diretor democrático afirma que a macrozona de 

proteção ambiental tem como objetivos proteger os recursos naturais existentes, recuperar as 

áreas degradadas e incentivar o turismo (MINEIROS, 2008). O plano previa, ainda, a criação 

de um plano diretor de turismo, no prazo de 12 meses após sua instituição, tarefa que não foi 

cumprida, mas que atualmente seria um impulso a mais ao desenvolvimento do turismo em 

Mineiros. E a publicação do presente zoneamento pode fortalecer essa iniciativa. 

Outra estratégia implementada pelo governo municipal foi a tentativa de 

regulamentação das atividades turísticas através do voucher, pela Lei nº 1.447/2009. Essa lei 

foi um esforço lançado para regulamentar “passaportes” de visitação através de um “sistema de 

controle dos fluxos de turismo aos atrativos”, que assegura “preservação do ecossistema e a 

segurança do visitante, bem como regulamenta a relação entre os donos dos atrativos, guias, 

agências com o Município de Mineiros”. Sendo o voucher padronizado e obrigatório aos turistas 

em locais de visitação. 

A Lei nº 1.447/2009 aborda ainda aspectos bastante relevantes no contexto do 

planejamento municipal do turismo, convergindo para muitas das medidas especificadas neste 
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zoneamento, sobre a criação de infraestrutura (receptiva e de segurança), sinalização dos 

atrativos, demarcação de trilhas, restrição e proteção ambiental em áreas naturais, definição de 

suporte de carga ambiental para atrativos naturais, plano de criação para novos atrativos, 

recuperação das condições ambientais em atrativos naturais, dentre outras (MINEIROS, 2009). 

Por fim, a Lei nº 1.447/2009 ainda estabelece importantes estratégias no que tange à 

criação de novos atrativos, o que ressalta o quão significativo é a formalização e a consolidação 

de novos atrativos (potenciais e emergentes) para o desenvolvimento do turismo em Mineiros 

(GO). 

Outro exemplo de estratégia para impulsionar o turismo em Mineiros foi a criação do 

Fundo Municipal de Turismo, através da Lei nº 1.493/2010 que, em seu Art. 1º, estabelece que 

“fica o Poder Executivo autorizado a criar e instituir o Fundo Municipal de Turismo, 

instrumento de captação e aplicação de recursos, com a finalidade de proporcionar apoio e 

suporte financeiro às ações municipais nas áreas de responsabilidade da Secretaria Municipal 

de Cultura e Turismo” (MINEIROS, 2010b). 

Embora as iniciativas legais sejam parte importante de um planejamento do turismo em 

Mineiros (GO), sua efetivação ainda não se faz integralmente para as atividades turísticas no 

município. Mesmo que não caiba apontar culpados para essa não efetivação, mas sim buscar 

por novas soluções que possam ser efetivadas, há algumas justificativas para tais dificuldades.  

A principal delas é a falta do conhecimento integral das potencialidades existentes no 

município. A exemplo da ausência de um banco de dados contendo localização e informações 

complementares dos atrativos (potenciais, emergentes ou consolidados), relevância do 

patrimônio cultural e, principalmente, do patrimônio natural, além das principais frentes de 

avanço para expansão do turismo, que interessados (empresários, guias turísticos, proprietários 

rurais, entre outros) e gestores (governo estadual, prefeitura municipal e secretaria de cultura e 

turismo) possam estabelecer como prioridade para desenvolvimento do turismo. Essa que agora 

é uma solução facilitada pelo zoneamento turístico das paisagens para Mineiros (GO). 

Mesmo assim, a relevância da discussão das estratégias tomadas pelo governo municipal 

até o presente momento é importante, pois, embora o zoneamento turístico das paisagens seja 

uma proposta para um instrumento norteador sobre o desenvolvimento do turismo, admite-se, 

conforme discutido por Cruz (2001, p. 101), que 

O turismo, tanto quanto outras atividades setoriais, está submetido às macropolíticas 

que organizam uma dada sociedade, como a política econômica e a social. Fazer da 

prática do turismo um possível veículo da melhoria da qualidade de vida das 

sociedades deve ser um compromisso da política pública. Enquanto, porém, esse 

compromisso não existir, não se poderá esperar do turismo mais do que ele é capaz 

de oferecer (CRUZ, 2001, p. 101).  



293 

Por conseguinte, o zoneamento aponta para um cenário imediato alcançado como 

resultado, indicando segmentação do município em 2 macrozonas imediatas para o 

desenvolvimento do turismo, sendo a Macrozona de Atratividade Turística (ZAT) e a 

Macrozona de Interesse Turístico (ZIT), ambas em sua integralidade. 

A Zona de Consolidação do Turismo e Interesse de Áreas Protegidas (ZIT-2), além do 

relevante potencial para desenvolvimento do turismo, aponta ainda para a possibilidade de 

criação de unidades de conservação ou geoparques no município. E mesmo não se tratando do 

desenvolvimento imediato do turismo, a Zona de Relevância para Criação de Áreas Protegidas 

(ZPA-2) aponta ainda para possibilidades mais concretas de criação de unidades de conservação 

no município que, a longo prazo, podem ainda serem aproveitadas como recursos turísticos. 

Um dos contrastes que se nota no turismo em Mineiros, se refere aos chapadões e 

campos do Parque Nacional das Emas, que ocupam destaque na atividade turística. De outro 

modo, mesmo que o Pinga-Fogo seja circunscrito por relevos ruiniformes, paisagens singulares 

no contexto regional e dispondo de muitos atrativos turísticos, não dispõe da mesma relevância 

no turismo municial – ou até mesmo no regional ou nacional. Tal situação, indica que a 

diversidade das paisagens não está sendo contemplada na promoção turística de Mineiros, fato 

que oferece a possibilidade para a maximização do desenvolvimento turístico de Mineiros 

Acredita-se que, para além das paisagens e do turismo de natureza que atualmente já 

ocorre em Mineiros, há pelo menos três segmentos que podem agregar diferenciais ao turismo 

municipal. O primeiro deles é o da geodiversidade, em que a estrutura e características das 

paisagens são protagonistas. A interpretação ambiental também é um segmento que tem 

crescido junto ao turismo no mundo todo e Mineiros tem a oportunidade de explorar mais 

profundamente essa oportunidade. 

Além disso, há grande potencial científico para pesquisas em diversas áreas, 

especialmente aquelas que possam ser realizadas e transformadas em informações de alta 

confiabilidade para serem usadas como produtos turísticos, inclusive para a interpretação 

ambiental e conscientização da singuralidade das paisagens aproveitadas pelo turismo. 

Sobre a interpretação ambiental, cabe ressaltar que as unidades de conservação que 

existem atualmente no município são “laboratórios” ideiais para explorar essa prática. Mas cabe 

lembrar que Mineiros segue, infelizmente um modelo geral do que ocorre no Brasil, conforme 

explicado por Moreira (2014, p. 80). 
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No caso das Unidades de Conservação, o que acontece muitas vezes é que muitas não 

possuem meios interpretativos, nem treinamentos específicos (para condutores, 

funcionários, etc.) que abranjam os aspectos do patrimônio geológico. Os projetos 

voltados para os meios interpretativos (quando existem) muitas vezes contemplam 

somente os aspectos da biodiversidade e não incluem a geodiversidade. Pesquisas 

científicas são feitas, mas seus resultados não são traduzidos para uma linguagem 

acessível ao público visitante (MOREIRA, 2014, p. 80). 

 

A geodiversidade também pode ser incluída junto à interpretação ambiental, conforme 

explicado por Costa (2014, p. 53):  

O conhecimento do patrimônio geomorfológico de um local visitado por um turista 

pode ser um grande atrativo turístico. À medida que o turista conhece o 

desenvolvimento da paisagem, como desenvolveu a vegetação, o relevo, as formações 

rochosas conhecem sobre o terreno que estão pisando e explorando, sobre os 

processos que atuaram no passado e que atua no presente, esse atrativo pode se tornar 

interessante e acender a consciência ambiental e desenvolvimento sustentável 

(COSTA, 2014, p. 53). 

 

Concordamos com a afirmação do GEODEM (2010?), de que em muitas ocasiões as 

paisagens exercem um papel fundamental na escolha de destinos turísticos. Portanto, a 

responsabilidade e a correta gestão das paisagens são cruciais para sua função de atrair 

atividades turísticas, sobretudo no segmento do turismo de natureza. 

Embora existam alguns atrativos turísticos dispersos, considerando a distribuição 

espacial, é possível identificar algumas concentrações (hotspots) no município, sendo os 

melhores exemplos disso a Zona de Consolidação Prioritária para o Desenvolvimento do 

Turismo (ZIT-1) e a Zona de Consolidação do Turismo e Interesse de Áreas Protegidas (ZIT-

2). Essa disposição permite evidenciar um maior controle das atividades turísticas em áreas 

territorialmente reduzidas e, por outro lado, apontar tamanho potencial a ser explorado no 

restante do município (Apêndice 18). 

Uma das maneiras para amenizar a discrepância, ou aproveitar ainda mais os recursos 

ao longo da considerável extensão territorial do município, seria através da proposição de 

roteiros ou “corredores” turísticos ligando uma zona a outra, planejados principalmente a partir 

das características das paisagens. 

Atualmente o turismo ainda não tem sido capaz de modificar as paisagens do município 

e, por isso, o zoneamento, além de ser uma maneira parada para fomentar o incremento dessa 

atividade, é também um instrumento para se planejar as ações e, assim, se antecipar à ocorrência 

de problemas futuros relacionados aos impactos dessa e de outras atividades. 

Outra característica muito marcante no turismo de natureza – e nos seus 

desdobramentos, chamados de turismos alternativos –, que pode ser seguida em Mineiros, é o 

objetivo de garantir que suas atividades não se concentrem exclusivamente em necessidades 
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econômicas, mas que ressaltem também a preocupação com a qualidade ambiental e a 

consideração pelas necessidades da população local (FENNEL, 2002). 

Além disso, conforme listado por Fennel (2002), outra forma de benefício pelo 

desenvolvimento do turismo de natureza se dá pelos seus princípios, como o uso dos recursos 

de forma consciente, a redução do consumo exagerado e do desperdício, a manutenção da 

diversidade, a valorização de políticas de planejamento, o apoio às economias locais, o 

envolvimento de comunidades locais e populações tradicionais, a consulta dos investidores e 

do público, o treinamento de equipes (guias turísticos), as propostas de marketing e a realização 

de pesquisas. 

Por fim, a abordagem utilizada nessa proposta de zoneamento teve como finalidade 

apresentar as potencialidades e limitações das atividades turísticas em Mineiros, para possa vir 

a ser utilizada como base para a execução de planos e projetos para o desenvolvimento do 

turismo no âmbito municipal. Para tanto, o zoneamento poderá contribuir, ainda, para o 

ordenamento territorial e ambiental de Mineiros. 

 

6 Considerações Finais 

 

Como em grande parte das propostas de trabalhos científicos, a convicção inicial deste 

trabalho pressupunha que o zoneamento seria a fase prevalecente para a consolidação do 

turismo. Todavia, o conhecimento empírico da realidade de Mineiros, o compartilhamento de 

experiência com demais pesquisadores e agentes envolvidos com turismo e planejamento, bem 

como o amadurecimento da pesquisa ao longo dos anos, foram benéficos em constatar que, de 

fato, o zonemaneto é um meio para o desenvolvimento do turismo, e não o seu completo 

desfecho. 

Um zoneamento, por si mesmo, não é capaz de efetivar o desenvolvimento. Entretanto, 

esse é um instrumento apto a contribuir de maneira enérgica e eficaz para o estímulo de um 

desenvolvimento mais assertivo, coerente e, sobretudo, racional, do ponto de vista da 

conservação. 

Outro aspecto favorável acerca da proposta é a aproximação, mesmo que num trabalho 

(inicialmente) de caráter acadêmico, das atribuições legais do geógrafo, como a elaboração de 

zoneamentos e os estudos de identificação de potenciais turísticos. Esta última, com urgência 

de consolidação na Geografia brasileira, visto que em países como Portugal, Espanha, Cuba e 
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Polônia, apenas para citar alguns116, há bons exemplos de atuação de geógrafos neste campo, 

que é incentivado pela experiência de departamentos conjuntos de Geografia e Turismo. 

Ainda na introdução desta tese são colocados alguns questionamentos, relacionados à 

aproximação entre turismo e paisagem. Aqui, ao final da pesquisa, recorda-se tais indagações 

argumenta-se que, sim, é possível compreender a paisagem além do seu aspecto visual, e a 

cartografia de paisagens, bem como o interesse na sua estrutura é uma forma de obter essa 

resposta. 

Além disso, a compreensão além dos aspectos visuais (a estrutura das paisagens) pode 

ser um fator considerável para o desenvolvimento da atividade turística, evidenciado nesta 

pesquisa, através de um zoneamento sob a perspectiva das paisagens, com interesse no turismo, 

capaz de apontar zonas de potencialidade ou limitação do município frente ao turismo. Sem 

dúvidas, essa concepção é um diferencial para o turismo, no entanto, o aspecto visual das 

paisagens (estética) continuará sendo um dos fatores fundamentais para atratividade turística. 

Embora seja perceptível que o turismo, em si, não é uma solução única e completa para 

todas as questões sociais e econômicas do município, uma das concepções que balizaram o 

início da pesquisa era de que o turismo poderia se desenvolver (e futuramente se consolidar), 

obtendo força e somando como atividade alternativa à economia, trazendo maior dinamismo 

para essa, além de contribuir com a conservação do Cerrado em Mineiros. 

Após as experiências e todas as atividades de campo, essa é uma concepção que 

permanece ao final deste trabalho, inclusive de forma ainda mais convicta. Isso, porque, para 

além do potencial relacionado à biodiversidade, existente na expectativa inicial, agora soma-se 

o potencial relacionado à geodiversidade do Cerrado. Assim, considera-se que as paisagens de 

Mineiros podem se tornar uma referência para a bio-geodiversidade do Cerrado brasileiro, além 

de corroborar com a segunda hipótese desta tese, de que Mineiros é um modelo ideal para a 

proposta de um zoneamento turístico das paisagens, tendo em vista seu considerável potencial 

turístico. 

Todavia, em que pese o desenvolvimento do turismo, sabe-se que as paisagens não 

garantem tal feito apenas por existirem. Mas sabe-se, também, que a existência e a conservação 

da diversidade, complexidade e singularidade das paisagens podem favorecer demasiadamente 

a oferta turística e a ampliação de suas atividades. 

Em se tratando das paisagens de Mineiros, acredita-se que o zoneamento poderá 

colaborar também na suavização dos conflitos, tanto nos de uso e cobertura da terra, quanto nos 

 
116 Somam-se ainda o Canadá, Rússia, Sérvia, Bélgica e Hungria. 
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igualmente preocupantes conflitos político-econômicos que orientam o planejamento 

municipal. Sendo o zoneamento, portanto, um instrumento que possa ser usado nas decisões 

político-econômicas que tratem tanto de políticas para o turismo, quanto da conservação e 

ocupação no município. 

Não obstante, acerca dos conflitos no uso e cobertura da terra e, consequentemente, seu 

reflexo como um conflito de potencialidades, a substituição da vegetação natural do Cerrado 

por pastagens e posteriormente por culturas temporárias – processo bastante conhecido na 

região Sudoeste de Goiás –, ou em alguns casos a substituição direta da vegetação natural pelas 

culturas temporárias, é o motivo responsável para o conflito de potencialidades. Logo, a 

vegetação natural do Cerrado é suprimida para ceder lugar aos usos considerados (numa visão 

reducionista) atraentes para a economia, neste caso, para a pecuária e a agricultura. 

Como o turismo de natureza comumente tem nas áreas preservadas de vegetação o 

espaço propício ao seu desenvolvimento, a atividade é, antes mesmo do seu início, excluída 

como alternativa viável de desenvolvimento, inclusive como forma de diversificação da 

economia. Assim, esse turismo necessariamente concorre com a conversão das áreas de Cerrado 

em monoculturas e pastagens, e esse cenário corrobora a segunda hipótese desta tese, de que 

Mineiros apresenta um espaço de conflito de potencialidades. 

Além disso, esse contexto incorpora atualmente as paisagens do município. Mineiros 

apresenta geossistemas desequilibrados, a exemplo do que ocorre na maior parte do bioma 

Cerrado e do Centro-Oeste brasileiro como um todo, consoante ao processo histórico de 

ocupação dessa região, como já é de amplo conhecimento. Por isso, entende-se que a 

implementação do turismo em Mineiros necessita, também, de uma mudança de rumos em 

relação à visão que se tem do Cerrado, para além da tão propagada imagen de “celeiro agrícola” 

nacional. Mas que, de tal forma, poderá se tornar uma atenuação à degradação de suas paisagens 

naturais e, concomitantemente, uma alternativa econômica ao município, sobretudo para 

comunidades da zona rural. 

Com relação à proposta de lançar bases teóricas e práticas para um zoneamento turístico 

das paisagens, avaliou-se que essa foi atingida, levando-se em conta a densa revisão 

bibliográfica discutida ao longo do referencial teórico e as elucidações sobre os procedimentos 

técnicos, abordados de forma detalhada. 

A densidade teórica é justificada pelo anseio em colaborar com a consolidação dos 

estudos sobre paisagens. Embora seja reconhecido que tal conteúdo possa não interessar a todos 

aqueles que queiram utilizar os resultados do zoneamento como um instrumento de 

planejamento municipal, quem pretender replicar, adaptar ou mesmo criticar esta proposta (do 
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ponto de vista acadêmico e científico) poderá se beneficiar da revisão aqui apresentada, 

sobretudo por abarcar certos textos com algum nível de ineditismo na literatura geográfica 

brasileira. 

Por conseguinte, teoria e método foram fundamentais para o fortalecer o caráter 

científico da tese de doutorado e para estabelecer a coerência na execução das técnicas 

empregadas. O êxito no desenvolvimento e aplicação da proposta também pode ser justificado 

devido ao embasamento teórico e prático, que possibilitou uma visão integrada e um panorama 

sobre a aplicação da teoria por meio do aparato técnico da geoinformação para paisagens e 

turismo. 

A evolução conceitual sobre paisagem e, posteriormente, a concepção de geossistema, 

certamente figuram como essenciais à Geografia, principalmente à Geografia Física, e 

expressam relações de suma importância, como a gênese e estrutura das paisagens, os processos 

e suas causas e consequências, e a própria dinâmica das relações entre natureza e sociedade. 

Configuram-se, então, como sustentação teórica e empírica para a Geografia. 

Quando V. B. Sochava propõe a teoria dos geossistemas, o autor promove um avanço 

do conhecimento, superando a teoria geral dos sistemas para a Geografia. A proposta de V. B. 

Sochava tem se solidificado nos últimos anos, não mais sob uma perspectiva irresoluta, mas 

agora consolidada sob a égide de seu surgimento como uma teoria verdadeiramente geográfica 

e acertada para os mais diversos temas, especialmente àqueles de interesse da Geografia Física. 

Consequentemente, a admissão da teoria dos geossistemas foi fundamental para a 

representação das paisagens e sua relação com o potencial turístico, amplamente discutidos e 

aplicados à proposta do zoneamento turístico das paisagens. 

Dessa maneira, a perspectiva dos estudos integrados, embasados pela teoria dos 

geossistemas, possibilitou alcançar duas (consideráveis) cartografias de síntese: o mapeamento 

das paisagens e o zoneamento turístico das paisagens. Ambas, demonstrando que o estudo das 

paisagens, a cartografia e a geoinformação, especificamente numa perspectiva de planejamento, 

podem também contribuir para pesquisas na interface entre Geografia e Turismo. 

Num panorama geral sobre os procedimentos técnicos, a geoinformação e seu 

instrumental foi essencial para que os resultados fossem obtidos. Desde o apoio às atividades 

de campo, mapas de diagnóstico e prognóstico, avaliações quali-quantitativas, a representação 

das paisagens, dos atrativos turísticos até a síntese cartográfica e a elaboração da proposta de 

um zoneamento. 

Há que ressaltar, relativamente aos resultados, o papel primordial das geotecnologias. 

Em poucas palavras: “sem mapas não há zoneamento”. Sem as técnicas de sobreposição 
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(overlay) da cartografia não há síntese que indique as características das zonas. Além disso, a 

capacidade de armazenamento, tratamento e processamento dos dados espaciais seguem como 

importantes diferenciais na geoinformação. 

Em que pese o empenho da geoinformação, o acesso a bases cartográficas foi 

fundamental para os resultados aqui apresentados, tanto aquelas disponibilizadas por órgãos 

oficiais como aquelas oriundas de pesquisadores que realizaram trabalhos científicos 

(acadêmicos) anteriores em Mineiros ou na região do Sudoeste de Goiás. 

Além disso, as atividades de campo, a experiência junto à comunidade envolvida e 

interessada pelo turismo, e a vivência das atividades turísticas que o município já dispõe, foram 

igualmente significativos para o êxito na conclusão desta tese. 

Ademais, os mapas podem figurar, enquanto intens de composição do zoneamento, um 

papel de conscientização, de caráter informativo e didático na representação dos geossistemas 

e da informação turística. Trata-se de uma atribuição a mais para o mapa, enquanto instrumento 

para o turismo, para além da função básica e relevante de identificar os atrativos e localizá-los 

para os turistas. 

Ainda sobre os procedimentos técnicos, considerou-se que esses apresentaram avanços 

relevantes para a Geografia, principalmente no que tange ao estudo das paisagens. 

Primeiramente, referindo-se à técnica de representação das paisagens, que buscou uma 

sobreposição dos elementos de maneira unívoca, descartando eventuais favorecimentos e 

tendências de condicionantes (no sentido genético) que indicassem regulação na formação e 

hierarquia dos geossistemas. Dessa maneira, não foi possível identificar um ou mais elementos 

que fossem preponderantes para a formação ou mesmo agrupamento das paisagens. 

Tal cenário reforça, por ora, a premissa do modelo teórico-conceitual dos geossistemas, 

sobre a organização e formação das paisagens, em que todos os elementos dessa estrutura se 

encontram em inter-relação, tal como difundido pela teoria dos geossistemas. 

Os procedimentos técnicos também se mostraram adequados quanto à representação das 

informações turísticas, bem como sua integração às características das paisagens, para a síntese 

que consistiu na proposta do zoneamento turístico das paisagens. Levou-se em consideração 

que o zoneamento indicou potenciais e limitantes para o aproveitamento dos recursos turísticos, 

o que salientou a relevância das paisagens para o turismo e, por conseguinte, mostrou-se um 

instrumento proveitoso ao planejamento dessa atividade. 

Em termos de avanços nos resultados, destacam-se dois recursos, a utilização da lógica 

fuzzy para definição de unidades de paisagens utilizando geoinformação e o emprego de 
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agrupamentos (cluster) para grandes quantidades de unidades de paisagens, ambas técnicas 

dotadas de caráter inovador para a Geografia Física brasileira. 

Outra contribuição deixada pelos resultados diz respeito à produção da coleção de 

mapas sobre Mineiros, inclusive mapas de uso e cobertura da terra, morfoestrutura, tipos de 

paisagens, índices derivados das paisagens, potencial turístico e zoneamento turístico das 

paisagens, todos em nível de detalhamento inédito e em escala compatível para o planejamento 

municipal. Isso posto, corrobora-se com a primeira hipótese desta tese, de que o zoneamento, 

quando apoiado por uma abordagem geossistêmica, constitui-se num instrumento capaz de 

identificar e caracterizar os geossistemas, zonear áreas que tenham pertinências ou imposições 

às atividades turísticas e, finalmente, sustentar propostas adequadas para o desenvolvimento do 

turismo e o ordenamento territorial. 

Há ainda a contribuição de uma nova técnica para a geração de mapas de tipos de 

paisagens (geossistemas) e a proposta de classificação dos atrativos para um inventário 

turístico, com foco em dados georreferenciados.  

Em se tratando dos resultados alcançados sobre o comportamento e característica dos 

geossistemas de Mineiros, esses indicaram significativa complexidade. Mesmo que, conforme 

outrora já tenha se admitido que não há relações integradas na paisagem de simples 

compreensão, dada a complexidade do mundo real, ainda assim os tipos de paisagens em 

Mineiros surpreenderam por seu nível de heterogeneidade. Tal feito corrobora com a primeira 

hipótese da pesquisa, de que as características das paisagens podem revelar, a partir da 

tipologia, as complexidades e diversidades, pertinentes ao apelo e desenvolvimento turístico. 

Obter, reunir e organizar um inventário turístico a partir da localização – e, portanto, 

dados espaciais – foi outra seção notável dos resultados alcançados, tendo em vista que sem o 

reconhecimento e localização dos atrativos, a divulgação e visitação dos atrativos se tornam 

desfavoráveis, dificultando o desenvolvimento do turismo. Desse modo, essa é uma das 

principais contribuições imediata ao turismo, que será colocada à disposição dos interessados 

com o turismo e a fazer turismo no município de Mineiros (GO). 

De um modo geral, é possível apontar para algumas contribuições da tese, em caráter 

de maior abrangência. O tema proposto se manteve provando sua pertinência para estudos na 

Geografia. Já do ponto de vista técnico, a proposta do zoneamento, é considerável. Isso porque, 

parte-se da noção dos zoneamentos em escala regional (MacroZAEE ou ZEE), interessandos 

em macrocaracterizações (ambientais e territoriais), e lança-se uma nova proposta de 

zoneamento em escala local, capaz de abarcar as especificidades (ambientais e territoriais) do 
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município e ainda tornar-se um contributo para uma eventual atualização do plano diretor ou 

ainda em demais planejamentos na escala municipal. 

Ao final da tese, abre-se outro panorama de possibilidades relacionando a Geografia e 

o Turismo e, logo a paisagem e as atividades turísticas em Mineiros. Alguns, requerendo 

explanações concludentes, como se segue nos parágrafos adiante. 

Para além da biodiversidade do Cerrado, contexto praticamente exclusivo no início da 

pesquisa, a geodiversidade do Cerrado – em Mineiros – é extraordinariamente relevante, 

enquanto parte do patrimônio ambiental, para o aproveitamento pelo turismo. 

Foi reconhecida uma restrição e regulação do Cerrado em áreas reduzidas, ou seja, o 

município passou e continua passando por uma conversão – e fragmentação – das paisagens 

naturais. Com exceção de poucas reservas de vegetação natural com expressividade territorial, 

além das unidades de conservação no município. Tal fato mostra a efetivação do Parque 

Nacional das Emas, enquanto unidade de conservação sob bases legais, desempenham papéis 

consideráveis para proteção das paisagens e uso turístico (desde que se tenha a contraparte de 

investimentos, como é o caso do Parque Nacional das Emas). 

Mesmo que parte importante dos geossistemas de Mineiros, apresentem apelo turístico, 

esses são restritos em proporção de área no território municipal, e seguem enfrentando conflitos 

de potencialidades quando se trata da conservação e especialmente do interesse turístico. Logo, 

atualmente o turismo é colocado em segundo plano e, na maioria das vezes, isso ocorre pela 

falta de informação sobre as potencialidades, importância, benefícios e do turismo. 

Quando se trata por espaços restritos, refere-se à falta de proporção entre geossistemas 

predominantemente antrópicos e naturais e, consequentemente, refletindo em zonas de interesse 

agropecuário, turístico e de proteção. Logo, a agropecuária domina as paisagens de Mineiros e, 

além disso, exerce pressão sobre os geossistemas de reduzida extensão territorial, que possuem 

caráter natural. 

Apesar da distância e das adversidades quanto ao acesso (atual), o número de atrativos 

e potencial turístico compreendido por Mineiros demonstra a conjuntura abundante à disposição 

do desenvolvimento do turismo. 

Logo, entende-se que o turismo de natureza é, de fato, o segmento de turismo a ser 

empreendido no município, tendo como foco a diversidade das paisagens, especialmente no que 

se refere a biodiversidade visitada no Parque Nacional das Emas, a geodiversidade disposta no 

Pinga-Fogo e as cachoeiras ao longo do Centro, Norte e Noroeste do município. Esse cenário 

converge para a capacidade de Mineiros de se tornar um dos poucos destinos que tem um 
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turismo verdadeiramente do Cerrado – e não apenas um turismo no Cerrado –, tanto em termos 

naturais, quanto em termos culturais. 

 

6.1 Perspectivas, observações e a continuidade da pesquisa 

Ao longo da trajetória da pesquisa, mesmo que os objetivos tenham sido contemplados 

e os resultados alcançados, há pormenores que se manifestam e se convertem em sugestões a 

novas temáticas de investigação ou impulsos à continuação da pesquisa tratada por esta tese. 

Com relação à cartografia de paisagens e também ao zoneamento, é interessante que tais 

propostas sejam aplicadas em contextos distintos ao do Cerrado e, consequentemente, de 

Mineiros, a exemplo de paisagens que apresentem características diferenciadas, como maior ou 

menor nível de preservação ou estabilidade, paisagens mais homogêneas ou heterogêneas, 

paisagens com maior ou menor nível de complexidade, diferentes tipologias vegetais, diferentes 

escalas (município, unidade de conservação, região etc.), diferentes contextos culturais e 

econômicos, distintos níveis de antropização das paisagens, dentre outras diferenças. 

Aqui, é possível destacar que, além os elementos das paisagens, mas sobretudo as 

variáveis e sua ponderação consideradas para o zoneamento, não são rígidos e não têm a 

pretensão de se tornar um dogma, já que poderão ser adaptados, discutidos e interpretados para 

diferentes realidades e problemáticas de aplicação. Especialmente as ponderações foram 

propostas num critério de livre escolha dos pesos para cada variável, considerando as mais 

relevantes para o desenvolvimento do turismo no contexto municipal. Em outras situações, a 

expectativa é que esse cenário seja diferente e, consequentemente, poderá exigir variáveis e 

ponderações distintas. 

Do ponto de vista teórico, cabe ressaltar que a concepção inicial e trilhada ao longo do 

desenvolvimento e conclusão desta tese, compreendendo o geossistema enquanto um 

paradigma da Geografia, dá lugar a uma nova concepção, compartilhada sobre o que Monteiro 

(2001) provoca, rompendo com a ideia Kuhniana de paradigma norteador e assumindo a 

perspectiva de que o geossistema não é um modelo inflexível ou uma “receita pronta” do ponto 

de vista prático. E que este deve ser criticado e adaptado, para finalmente avançar-se, quer seja 

nos aspectos teóricos, seja nos aspectos práticos. 

Essa afirmação obedece, inclusive, a perspectiva de múltiplas possibilidades para a 

prática de representação dos geossistemas e a noção assumida nesta tese de que, a cartografia 

das paisagens possui diversas possibilidades, em se tratando da compreensão das paisagems, 
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mas também pela prática, especificamente das técnicas para alcançar um mapa de representação 

dos geossistemas117. 

A respeito das técnicas aplicadas, especificamente sobre os elementos adotados para a 

síntese e mapeamento dos tipos de paisagens de Mineiros, ao término da pesquisa, considerou-

se que o uso da morfoestrutura não foi significativo na determinação das unidades e tipos de 

paisagens. O uso dos demais elementos já seriam suficientes e trariam resultado semelhante. 

No entanto, o mapeamento da morfoestrutura é relevante no sentido de oferecer um primeiro 

panorama de síntese, estritamente dos aspectos naturais e numa hierarquia superior – e, 

portanto, mais geral – para representação e compreensão das paisagens. 

Além disso, a interpretação da morfoestrutura favoreceu a redação da pesquisa, 

aproximando a discussão de parte dos resultados de uma maneira integrada (formações 

geológicas, relevo, solos e forma do terreno), distanciando-se da abordagem bastante comum 

atualmente, de discutir separadamente solos, aspectos geológicos, formas do terreno, unidades 

geomorfológicas etc., e que carece de um esforço para a relação entre esses elementos, basilares 

para a síntese para representar e compreender as paisagens. 

O agrupamento estatístico (cluster) como parte do processo para definição de tipos de 

paisagens foi considerado um avanço. Entretanto, é preciso reforçar a necessidade de testes 

mais específicos, sobretudo na relação entre linha de corte do dendrograma e escalas de 

representação, e na comparação de outros algoritmos e métricas de similaridade, a exemplo de 

Jaccard, K-means. 

Outro aspecto promissor para a cartografia de paisagens e o agrupamento de unidades 

pode vir a ser o aprofundamento em questões relacionadas à complexidade de se obter, de forma 

concomitante, a significância estatística e espacial entre os agrupamentos sugeridos pela análise 

estatística (clustering). 

O potencial de utilização da lógica fuzzy para sobreposição e síntese empregando 

geoprocessamento é outro tema que, embora tenha se mostrado bastante satisfatório nesta 

pesquisa, merece investigações minuciosas sobre a definição e avaliação dos limites entre 

unidades de paisagens, tendo em vista que uma das maiores contribuições da lógica fuzzy na 

geoinformação é, justamente, superar a lógica booleana em termos de limites rígidos. Assunto 

esse que é dos mais relevantes para a cartografia de paisagens. 

 
117 Essa afirmação obedece, inclusive, a ensejo deixado por Sochava na Teoria dos Geossistemas, que notadamente 

contrapõe a rigidez em que Bertrand submeteu inicialmente a escala para estudo das paisens e da sua perspectiva 

de geossistema (mesmo sendo sua proposta posterior a de Sochava), e posteriormente no seu esforço inicial de 

lançar o Gossistema-Território-Paisagem (GTP) como um modelo, tratado, por vezes até como um paradigma, 

conforme colocado por Passos (2016). 
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Em relação à definição dos tipos de paisagens, há grande necessidade de pesquisas mais 

específicas, como o interesse em compreender, também do ponto de vista da sobreposição 

utilizando SIG, se há relação ou mesmo dependência em termos de elementos preponderantes 

na definição dos limites de paisagens. O mesmo questionamento é útil para para o agrupamento 

de paisagens utilizando cluster, para obter respostas mais contundentes sobre a existência de 

elementos preponderantes no agrupamento em abordagens upscaling/bottom-up. 

Um dos aspectos revelados ao longo da discussão sobre o turismo em Mineiros, foi a 

importância da preferência pelo termo “turismo de natureza” para abordar todas as modalidades 

de turismo que dependem das condições da natureza para ocorrerem. Mas há igual relevância 

de também avaliar as particularidades de cada modalidade (ecoturismo, turismo de cachoeira, 

trekking, birdwatching, turismo rural etc.), para melhor dimensionar as circunstâncias de seu 

desenvolvimento. 

Considera-se que Mineiros é um ensaio ideal para estudos e experimentações em 

diversas temáticas, mas especialmente aquelas ligadas à natureza, oferecendo condições e 

demonstrando necessidades de reflexões sobre as características de seu território. 

Dada a escassez de pesquisas, o que se reflete também nos assuntos relacionados ao 

turismo, novas contribuições científicas poderão ser extremamente valiosas para Mineiros. Esta 

tese, embora tenha se esforçado para tratar dos aspectos culturais, não foi suficientemente 

abrangente quanto à multiplicidade de manifestações culturais existentes em Mineiros. Logo, 

pesquisas que abordem seu patrimônio cultural trarão contribuições relevantes ao turismo. 

A possível aplicação prática do zoneamento poderá balizar políticas e ações de 

desenvolvimento do turismo e, além disso, o zoneamento pode se tornar um estímulo para a 

elaboração e lançamento de um plano diretor do turismo, conforme já previsto desde o Plano 

Diretor Democrático de Mineiros (MINEIROS, 2008), mas não efetivado até o presente 

momento. 

Embora os interesses nesta pesquisa tenham sido direcionados ao aproveitamento 

turístico através das características das paisagens, o mapeamento de tipos de paisagens tem 

condições para orientar, em Mineiros, políticas e planos de ordenamentos territoriais, 

estratégias de conservação e preservação ambiental, avaliação da fragmentação da vegetação 

natural do Cerrado, estudos de sensibilidades e vulnerabilidades, dentre outros. 

A organização e produção dos dados espaciais podem, deste modo, viabilizar outros 

estudos – também em outras temáticas – e, portanto, a tornar público o conjunto de dados 

espaciais (spatial data sets) é importante para viabilizar e contribuir com futuras pesquisas e 

aplicações em Mineiros. 
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O zoneamento turístico das paisagens de Mineiros, bem como o inventário organizado 

através de dados espaciais, são exemplos de informações fundamentais para que o governo 

municipal possa adotar como princípio para estabelecer políticas de desenvolvimento, incentivo 

e regulamentação do turismo no município. 

Apesar disso, mesmo que a pesquisa crie condições favoráveis para subsidiar o 

desenvolvimento da melhor maneira possível (otimizada), é importante ressaltar que não há 

desenvolvimento sem investimento e maturação do turismo. Tais inversões de capitais podem 

vir de interessados no aproveitamento do turismo enquanto atividade econômica. Contudo, é 

preciso ressaltar que o Estado é o agente fundamental no impulsionamento do turismo. 

A regulação e restrição do Cerrado em “ilhas” de conservação demanda a criação de 

áreas protegidas, como um dos esforços para evitar que a vegetação natural ainda mais 

suprimida. Com isso, pesquisas e propostas sobre potenciais, viabilidade e planejamento para a 

criação de áreas protegidas (unidades de conservação e geoparques) podem se tornar 

significativas, tanto do ponto de vista da proteção ambiental, quanto do ponto de vista de 

ampliar possibilidades ao desenvolvimento do turismo em Mineiros. 

Há uma quantidade significativa de atrativos em turísticos identificados em Mineiros, e 

estima-se que há ainda muitos outros atrativos que poderão ser descobertos no futuro. Ainda 

assim, o município apresenta uma falta de articulação para proposições de roteiros para o 

turismo municipal. 

Num futuro próximo, o interesse e esforço para continuar a catalogar novos atrativos 

poderá ser atividade bastante benéfica para expandir o interesse turístico em novas áreas do 

município. De maneira semelhante, sabe-se que no Pinga-fogo há inúmeros geossítios 

atualmente tratados como uma área única, mas que podem ser catalogados e descritos para 

melhorar estratégias de preservação ou de aproveitamento enquanto recursos para o turismo. 

Em Mineiros há uma situação peculiar com relação ao potencial turístico. Onde os 

resultados indicam médio e baixo potencial das paisagens para o turismo – a exemplo do Parque 

Nacional das Emas –, há atividades consolidadas. Entretanto, onde o potencial foi identificado 

como alto a muito alto, o turismo ainda é emergente. Isso indica que a delimitação do Parque 

Nacional das Emas, enquanto unidade de conservação, tem favorecido também o turismo. Logo, 

a criação de áreas protegidas é comprovadamente capaz de evidenciar as atividades turísticas, 

mesmo onde há baixo potencial (relacionado às características das paisagens). 

Com isso, firma-se a necessidade de repensar o planejamento do turismo em Mineiros, 

pois o Parque Nacional das Emas é o mais importante receptor turístico, embora apresente um 
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potencial mais sutil. Ao passo que o Pinga-Fogo, que apresenta potencial elevado e considerável 

apelo turítico, é negligenciado em termos de estratégias para o aproveitamento turístico. 

Nota-se a indispensabilidade do desenvolvimento de pesquisas, especificamente sobre 

a cartografia do turismo, tratando de mapas sobre o turismo e para o turismo. A cartografia do 

turismo necessita de mapas que transcendam a mera localização de atrativos turísticos e sejam 

passíveis de aplicações em avaliações (diagnósticos e prognósticos) a respeito de vários 

interesses do turismo. Tal situação vai ao encontro da ainda incipiente Geografia do Turismo 

no Brasil, que apresenta campo abundante para atuação de Geógrafos no planejamento do 

turismo, a exemplo do que já acontece em outros países. 

Admite-se que cartografia de paisagens, sob a luz da teoria dos geossistemas, tem obtido 

êxito em aplicações e resultados para a representação das paisagens para os mais variados 

objetivos, sobretudo aqueles relacionados ao planejamento. No Brasil, essa perspectiva segue 

requerendo disseminação – teórica e prática – e aprimoramento de sua aplicabilidade à realidade 

aqui encontrada. O tardio reconhecimento, e aceitação do geossistema custou à Geografia 

brasileira um atraso na sua disseminação e no aperfeiçoamento de suas bases práticas para o 

estudo das paisagens no Brasil. 

O problema da escala é também bastante significativo na amplicação da proposta 

teórico-metodológica dos geossistemas. A nomenclatura relacionada à escala de representação 

dos geossistemas – a exemplo das fileiras bilaterais de geômeros e geócoros – e a dificuldade 

de compreensão da escala para determinadas paisagens, carecem de aprimoramentos para o 

estudo das paisagens no Brasil. 

A nomenclatura tem apresentado dificuldade de difusão no Brasil, em partes devido à 

carência de estudos no contexto das paisagens brasileiras e, por outro lado, devido à tradução 

da nomenclatura, em palavras incomuns aos termos corriqueiros na Geografia brasileira. Isso 

corrobora também com a crítica bastante conhecida entre os autores interessados na teoria dos 

geossistemas, que está relacionada à barreira idiomática entre o português e o russo. 

A construção de legendas que caracterizem a síntese dos geossistemas também 

requerem dedicação. Há alguns poucos trabalhos dedicados a este tema que, embora pareça 

corriqueiro à cartografia de paisagens, carece das devidas preocupações. Isso porque, há casos 

em que as legendas que representam adequamente os geossistemas, são demasiadamente longas 

ou, do contrário, são bastente breves, não caracterizando adequadamente os geossistemas na 

qual se referem. Logo, pensar em alternativas e padrões que tornem as legendas operacionais e 

melhor representativas, podem se tornar significativas contribuições, relativamente à utilização 
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dos mapas de paisagens em diferentes temas (unidades de conservação, ordenamento territorial, 

turismo, planejamento ambiental, dentre outros). 

Outra questão sugerida para abordagens em estudos futuros está relacionada com a 

dificuldade de representar e compreender geossistemas predominantemente antrópicos, sob 

aspectos sociais e culturais. Tendo em vista que as técnicas comumente aplicadas se inclinam 

à interesses em paisagens naturais, e raramente estão interessados na predominância dos 

aspectos funcionais de paisagens antropogênicas. Esse ainda é um obstáculo que tende a ser 

totalmente superado a partir de aplicações, críticas e soluções propostas ao contexto das 

paisagens brasileiras. 

Por conseguinte, uma das perspectivas mais promissoras a futuros estudos interessados 

na representação das paisagens, tende a estar relacionada com a noção escalar, especificamente 

sobre a abordagem de múltiplas escalas ou multiescala (multi-scale). A abordagem multiescala 

(multi-scale) deverá estar relacionada intrinsicamente à geoinformação, e tende a se tornar, 

juntamente com o emprego da análise de agrupamentos (cluster) e da lógica fuzzy, em um novo 

ciclo técnico para a representação das paisagens, a partir da operacionalização da teoria dos 

geossistemas. 

Por fim, o mapeamento multiescala das paisagens poderá exigir representações mais 

complexas e completas dos geossistemas; aproximar-se de premissas da teoria dos 

geossistemas; elucidar sobre a inter-relação dos elementos (componentes) das paisagens; 

aproximar-se do questionamento se há e quais seriam os elementos condicionantes para cada 

tipo de paisagem representada; relacionar os resultados de representações multiescala com as 

abordagens já conhecidas de agrupamento (upscaling/bottom-up) ou divisão lógica 

(downscaling/top-down), apoiado sobretudo sobretudo pela perspectiva hierárquica de Jan A. 

Klijn. 
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Apêndices 

 

Apêndice 1 - Chave de interpretação para classificação do uso e cobertura da terra em Mineiros* 

Classe Imagem* Características 

Agricultura 

 

Cor: Roxo; Rosa; Verde claro; Branco. 

Textura: Lisa 

Forma: Regular 

Pastagem 

 

Cor: Tons de rosa com manchas brancas; Verde claro 

com manchas rosas; Rosa com manchas verde claro. 

Textura: Rugosa; Rugosa a lisa 

Forma: Irregular com exceções para regular 

Silvicultura 

 

Cor: Verde intenso; Verde claro 

Textura: Lisa 

Forma: Regular 

Áreas Urbana 

 

Cor: Roxo com tons de azul; Roxo com manchas brans; 

Roxo com manchas azul escuro 

Textura: Rugosa 

Forma: Regular com exceções para irregular 

Água 

 

Cor: Azul escuro; Preto com tons de azul 

Textura: Lisa 

Forma: Regular 

Fitofisionomia 

Campestre 

 

Cor: Roxo com tons de verde ou marrom; Marrom com 

tons de verde; Verde claro 

Textura: Lisa; Pouco rugosa 

Forma: Irregular 

Fitofisionomia 

Savânica 

 

Cor: Verde (claro ou escuro) com tons de marrom 

Textura: Rugosa; Rugosa a lisa 

Forma: Irregular 
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Apêndice 1 - Chave de interpretação para classificação do uso e cobertura da terra em Mineiros – continuação 

Fitofisionomia 

Florestal 

 

Cor: Verde intenso 

Textura: Rugosa 

Forma: Irregular 

Fitofisionomia 

Florestal 

associada a 

curso d’água 
 

Cor: Verde intenso 

Textura: Rugosa, Rugosa a lisa 

Forma: Irregular 

*Foram escolhidas apenas imagens do satélite Landsat-8 para compor a chave de interpretação. 

Fonte: Autor (2018) 
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Apêndice 2 – Exemplo de parte da matriz binária de “presença-ausência” 

Unidade 

Morfoestrutura Geologia Geomorfologia Altitude Declividade 
Densidade de 

Drenagem 
Solos 

Uso e 

Cobertura da 

Terra 

1A 
Formação 

Corumbataí 

Chapadão Emas 

- Taquari 
1 2 2 

Argissolo 

Vermelho 

Alítico 

Formações 

Campestres 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 1 0 1 0 

3 0 0 0 1 1 0 1 0 

4 0 0 0 0 0 0 1 0 

5 0 0 0 1 0 0 0 0 

6 0 0 0 1 0 0 1 0 

7 0 0 0 1 1 0 1 0 

8 0 0 0 1 1 0 1 0 

9 0 0 0 1 1 1 1 0 

10 0 1 0 0 0 0 1 0 

11 0 1 0 1 0 0 1 1 

12 0 1 0 1 0 0 1 1 

13 0 0 0 0 1 0 0 0 

14 0 0 0 1 1 0 1 0 

15 0 0 0 0 0 0 1 0 

16 0 0 0 1 1 0 1 0 

17 0 0 0 0 1 0 1 0 

Fonte: Autor (2019) 
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Apêndice 3 – Unidades de Paisagens e Grupos de Paisagens de Mineiros (GO) 

 
Fonte: Autor (2019) 
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Apêndice 4 – Dendrograma resultante da análise de cluster (unidades de paisagens → grupos de paisagens) 

 
Fonte: Autor (2019) 
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Apêndice 5 – Atrativos turístico – Município de Mineiros (GO) – Articualão A – B 

 
Fonte: Autor (2019) 
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Apêndice 6 – Atrativos turístico – Município de Mineiros (GO) – Articualão C – D 

 
Fonte: Autor (2019) 

  



346 

Apêndice 7 – Atrativos turístico – Município de Mineiros (GO) – Articualão E – F 

 
Fonte: Autor (2019) 
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Apêndice 8 – Atrativos turístico – Município de Mineiros (GO) – Articualão G – H 

 
Fonte: Autor (2019) 
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Apêndice 9 – Variáveis e índices do zoneamento: Distância Euclidiana das Estradas; Densidade de Atrativos 

Turísticos 

 
Fonte: Autor (2019) 
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Apêndice 10 – Variáveis e índices do zoneamento: Áreas Prioritárias (MMA); Singularidade das Paisagens 

 
Fonte: Autor (2019) 
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Apêndice 11 – Variáveis e índices do zoneamento: Diversidade das Paisagens; Complexidade das Paisagens 

 
Fonte: Autor (2019) 
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Apêndice 12 – Variáveis e índices do zoneamento: Proporção Complexa das Paisagens (PCP); Disposição ao 

Turismo 

 
Fonte: Autor (2019) 
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Apêndice 13 – Variáveis e índices do zoneamento: Naturalidade das Paisagens; Propriedade dos Atrativos por 

Paisagens (PAP) 

 
Fonte: Autor (2019) 
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Apêndice 14 – Variáveis e índices do zoneamento: Qualidade Visual das Paisagens (QVP) 

 
Fonte: Autor (2019) 
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Apêndice 15 – Potencial turístico – Município de Mineiros (GO) 

 
Fonte: Autor (2020) 
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Apêndice 16 – Perfil geoecológico do município de Mineiros 

 
Fonte: Autor (2020) 
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Apêndice 17 – Macrozonas turísticas – Município de Mineiros (GO) 

 
Fonte: Autor (2020) 
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Apêndice 18 – Distribuição dos atrativos turísticos pelas zonas em Mineiros (GO) 

 
Fonte: Autor (2020) 

  



358 

 


	1 Introdução
	1.1 Justificativa
	1.2 Hipótese

	2 Objetivos
	2.1 Objetivo Geral
	2.2 Objetivos Específicos

	3 Referencial Teórico
	3.1 Estrutura da paisagem e geossistema
	3.1.1 A paisagem na Escola Russo-Soviética de Geografia e as bases para o surgimento do geossistema.
	3.1.2 A paisagem enquanto complexo e o geossistema como paradigma da Geografia

	3.2 Cartografia e representação das paisagens
	3.3 Turismo e paisagem
	3.3.1 A Geografia do turismo e o turismo na Geografia
	3.3.2 Novas possibilidades para o turismo e seu planejamento a partir do estudo das paisagens

	3.4 Geoinformação: possibilidades para as cartografias de paisagem e do turismo
	3.4.1 Geoinformação: elucidações de um conceito em constante evolução
	3.4.2 Aplicações da geoinformação para o estudo das paisagens
	3.4.3 Os avanços da geoinformação para o planejamento do turismo

	3.5 Zoneamento sob a perspectiva da paisagem
	3.5.1 Zoneamento: instrumento de avaliação integrada e aplicações em planejamento
	3.5.1 Zoneamento no turismo


	4 Procedimentos
	4.1 Trabalhos introdutórios e delineamento conceitual
	4.2 Geoinformação
	4.2.1 Compilação de informações cartográficas e organização do banco de dados

	4.3 Cartografia de paisagens
	4.3.1 Mapeamento da morfoestrutura
	4.3.2 Mapeamento do uso e cobertura da terra
	4.3.3 Mapeamento das paisagens
	4.3.4. Inferência fuzzy
	4.3.5 Delimitação prévia das unidades de paisagens
	4.3.6 Tipologia das paisagens

	4.4 Turismo
	4.5 Zoneamento
	4.5.1 Variáveis e índices
	4.5.2 Zoneamento turístico


	5 Resultados e Discussões
	5.1 Fisiografia do município de Mineiros
	5.1.2 Morfoestrutura: elementos geológicos, geomorfológicos e pedológicos
	5.1.3 Vegetação e uso e cobertura da terra

	5.2 Geossistemas e características das paisagens do município de Mineiros
	5.3 O Turismo no município de Mineiros
	5.4 Zoneamento turístico das paisagens em Mineiros
	5.4.1 Breves argumentações sob a ótica do zoneamento turístico das paisagens


	6 Considerações Finais
	6.1 Perspectivas, observações e a continuidade da pesquisa

	Referências
	Apêndices

