
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

 

 

 

LAÍZE LEITE VIEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGWEB APLICADO AO TURISMO: 

NOVAS FORMAS DE COMUNICAÇÃO PARA UM NOVO TURISTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2013



 

 

LAÍZE LEITE VIEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGWEB APLICADO AO TURISMO: 

NOVAS FORMAS DE COMUNICAÇÃO PARA UM NOVO TURISTA  

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pesquisa e Pós-
Graduação em Geografia do Instituto de Estudos 
Socioambientais da Universidade Federal de Goiás como 
requisito para a obtenção do título de Mestre em Geografia, 
sob orientação do Prof. Dr. Ivanilton José de Oliveira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2013 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação na (CIP) 
GPT/BC/UFG 

 
 
V658s 

 
Vieira, Laíze Leite. 

SIGWeb Aplicado ao Turismo [manuscrito] : novas 
formas de comunicação para um novo turista/ Laíze Leite 
Vieira. - 2013. 

118 f. : il., figs, tabs. 
 
Orientador: Prof. Dr. Ivanilton José de Oliveira 
Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Goiás, 

Instituto de Estudos Sócioambientais, 2013. 
       Bibliografia. 

Inclui lista de figuras, abreviaturas, siglas, tabelas e 
quadros. 

Apêndices. 
Anexos. 
1. Turismo – Comunicação virtual 2. Informação 

turística – WEB 3. Informação turística – SIG 4. Gloogle 
Earth I. Título. 

                                                 CDU: 711:004.738.5 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                   

TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAR AS TESES E 
DISSERTAÇÕES ELETRÔNICAS (TEDE) NA BIBLIOTECA DIGITAL DA UFG 

 

Na qualidade de titular dos direitos de autor, autorizo a Universidade Federal de 
Goiás (UFG) a disponibilizar, gratuitamente, por meio da Biblioteca Digital de Teses e 
Dissertações (BDTD/UFG), sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei 
nº 9610/98, o documento conforme permissões assinaladas abaixo, para fins de leitura, 
impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir 
desta data. 

 

 1. Identificação do material bibliográfico:        [ x ] Dissertação         [  ] Tese 
  

 2. Identificação da Tese ou Dissertação 
Autor (a): Laíze Leite Vieira 
E-mail: laizeturismo@gmail.com   
Seu e-mail pode ser disponibilizado na página?   [ x ]Sim            [  ] Não 

Vínculo empregatício do autor:  Universidade Federal de Goiás - UFG 
Agência de fomento:   Sigla:  
País: Brasil UF: GO CNPJ:  
Título:  
SIGWEB APLICADO AO TURISMO: NOVAS FORMAS DE COMUNICAÇÃO PARA UM NOVO TURISTA 
Palavras-chave: Turismo. Comunicação. Internet. Cartografia SIG. Google Earth. Alto Paraíso. 
Título em outra língua: WEBGIS Applied to Tourism: new forms of communication to a new 

tourist 
 
Palavras-chave em outra língua: Tourism. Communication. Internet. GIS Cartography. Google 

Earth. Alto Paraíso. 
 
Área de concentração: Natureza e Produção do Espaço 
Data defesa: (dd/mm/aaaa) 23/10/2013        
Programa de Pós-Graduação: Geografia 
Orientador (a): Ivanilton José de Oliveira 
E-mail: ivanilton.oliveira@gmail.com 

 

3. Informações de acesso ao documento:  
Concorda com a liberação total do documento [ x ] SIM          [   ] NÃO1 
 

Havendo concordância com a disponibilização eletrônica, torna-se imprescindível o 
envio do(s) arquivo(s) em formato digital PDF ou DOC da tese ou dissertação. 

O sistema da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações garante aos autores, que 
os arquivos contendo eletronicamente as teses e ou dissertações, antes de sua 
disponibilização, receberão procedimentos de segurança, criptografia (para não permitir 
cópia e extração de conteúdo, permitindo apenas impressão fraca) usando o padrão do 
Acrobat.  
 
________________________________________          Data: ____ / ____ / _____ 
               Assinatura do (a) autor (a) 

                                                 
1 Neste caso o documento será embargado por até um ano a partir da data de defesa. A extensão deste prazo 
suscita justificativa junto à coordenação do curso. Os dados do documento não serão disponibilizados durante o 
período de embargo.  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

 

Ao meu irmão, Lanny Markes, o primeiro 

a incentivar-me a navegar pelos mares da 

Cartografia e a quem dedico minha 

gratidão. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 
 

Expresso minha cordial e profunda gratidão a todos aqueles, que de diversos 

modos, ajudaram tornar este trabalho possível. 

Ao Prof. Dr. Ivanilton José de Oliveira, por orientar esta dissertação, 

participando da minha caminhada científica e cujo exemplo de docência, se faz 

reconhecido e admirado por entre os corredores de nossa unidade acadêmica. 

Aos professores com os quais convivi no Instituto de Estudos Socioambientais 

(IESA-UFG), em especial aos que contribuíram no exame de qualificação, mestres 

que me ensinaram a olhar o Turismo através da reflexão geográfica. 

À Profa. Dra. Clarinda Aparecida da Silva e ao Prof. Dr. Manuel Eduardo 

Ferreira por gentilmente aceitarem avaliar este trabalho. 

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) pelo 

incentivo financeiro concedido, por meio do qual foi possível realizar os trabalhos em 

campo e apresentar os resultados parciais desta pesquisa em eventos científicos. 

À Diretoria de Pesquisas Turísticas da Agência Goiana de Turismo (Goiás 

Turismo) que estendeu apoio a este trabalho oferecendo acesso ao banco de dados 

do Sistema de Informação Turística – SISTUR referente ao município de Alto 

Paraíso. 

À Universidade Federal de Goiás, que ao me conceder afastamento para pós-

graduação como servidora técnico-administrativa, permitiu que eu prosseguisse em 

minha busca por aperfeiçoamento e qualificação profissional. 

À guia de turismo, Patrícia Andrade, por sua companhia e disposição, durante 

as longas caminhadas pelas trilhas da Chapada dos Veadeiros. 

Ao Prof. Dr. Sérgio Granato de Araújo, mais que colega de trabalho, um 

caríssimo amigo que em várias oportunidades emprestou sua prestimosidade, 

incentivando-me e ajudando na correção do texto desta dissertação. 



 

 

Ao meu cunhado, Jordani de Jesus Rodrigues Oliveira, por seu trabalho de 

edição nas fotografias para o Sistema de Informações Geográficas – SIG e por sua 

dedicação na elaboração do site onde os resultados da pesquisa foram 

disponibilizados. 

Ao meu irmão, Lanny Markes Leite Vieira, tecnólogo em Geoprocessamento e 

parceiro de trabalho, cujo profissionalismo e boa vontade, permitiram que a proposta 

de um SIG on line se materializasse. 

Aos colegas e amigos que fiz na pós-graduação e com quem compartilhei 

momentos de desânimo, ansiedade e realização durante esta etapa. 

Aos meus pais e ao meu esposo, família preciosa e presença singela em 

cada momento de minha vida, sem os quais não haveria chegada. 

À Deus, a quem tenho como amigo íntimo e no qual reconheço todas as 

contribuições recebidas ao longo de mais este caminho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se todos os mapas do mundo fossem 

destruídos e desaparecessem pela 

determinação de alguma mão malévola, 

cada homem ficaria cego de novo, cada 

marco se tornaria um inexpressivo sinal 

para o nada.” 

Beryl Markham 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

VIEIRA, Laíze Leite. SIGWeb Aplicado ao Turismo: novas formas de 

comunicação para um novo turista . 2013. 115 f. Dissertação (Mestrado em 

Geografia) Instituto de Estudos Socioambientais, Universidade Federal de Goiás, 

Goiânia, 2013.  

 

O turismo tornou-se uma rentável atividade econômica, fato explicado pelo altos 

índices de emprego e renda decorrentes da circulação de turistas em todo o mundo. 

Entretanto, esses números escondem dados importantes quanto à interação entre o 

viajante e o local visitado. Existe grande variedade de destinos crescendo pela 

demanda de visitantes, alheios a aspectos de relevância para o planejamento 

turístico, como por exemplo, a disponibilização de informações precisas, que 

possibilitem ao turista uma visão holística do espaço geográfico. Após o advento das 

novas tecnologias, decidir a viagem para um destino turístico específico depende 

cada vez mais da qualidade no acesso à informação. Assim, essa pesquisa busca 

promover uma discussão sobre o impacto da informação turística organizada através 

de Sistema de Informação Geográfica – SIG em ambiente web para a comunicação 

com o turista. Nesse contexto, são analisados os caminhos do Turismo pelo tríplice 

viés da Comunicação Virtual, da Cartografia Turística e das Geotecnologias como 

estratégias para melhor revelar o espaço ao novo perfil de turista da era digital. Os 

resultados destas reflexões são reunidos no projeto SIGTur Alto Paraíso, uma 

proposta de aplicação de SIG on line que utiliza o software Google Earth como 

dinâmica e interativa plataforma de informações para visualização de mapas e 

elementos do espaço turístico. O recorte espacial adotado é o município de Alto 

Paraíso, em cujo território está a porta de entrada para o Parque Nacional da 

Chapada dos Veadeiros – PNCV e cenários de beleza natural que posicionam esta 

área como um dos principais destinos de ecoturismo no estado de Goiás. 

Palavras-chave:  

Turismo. Comunicação. Internet. Cartografia SIG. Google Earth. Alto Paraíso. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The Tourism has become an profitable economic activity, a fact explained by the high 

levels of employment and income arising from circulation of tourists all over the 

world. However, these figures hide important information about the interaction 

between the traveler and the visited location. There is a wide range of destinations 

growing up by demand of visitors, oblivious to issues of relevance to the tourism 

planning, such as the availability of accurate, which enable the tourist an holistic view 

of geographic space. After the advent of the new technologies, the decision of the 

travel to a specific touristic destination increasingly depends of the quality in access 

to information. So, this research aims to promote a discussion about the impact of 

touristic information organized through Geographic Information System - GIS on web 

environment for communication with tourist. In this context are analyzed the ways of 

the Tourism by threefold bias of Virtual Communication, Touristic Cartography and 

Geotechnologies as strategies for the better reveal the space to the new tourist 

profile of the digital age. The results of these reflections are gathered on the project 

SIGTUR Alto Paraíso, a proposal of the GIS application online using the Google 

Earth software as a dynamic and interactive information platform for viewing maps 

and elements of touristic space. The spatial area adopted is the Alto Paraiso city, in 

whose territory is the gateway to the National Park of Chapada dos Veadeiros- 

NPCV and sceneries of natural beauty that position this area as one of the main 

ecotourism destinations the State of Goiás. 

Keywords: 

Tourism. Communication. Internet. Cartography. GIS. Google Earth. Alto Paraíso. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
 
Temática relativamente recente no âmbito da ciência geográfica, o Turismo é 

um fenômeno socioespacial complexo que traz em seu cerne elementos comuns às 

preocupações da Geografia, tais como as questões ambientais, as consequências 

da globalização, as transformações econômicas, o uso de novas tecnologias, entre 

outros. Esses elementos podem ser reunidos em um único tema que sintetiza a 

intrínseca relação existente entre Turismo e Geografia, a saber, o espaço 

geográfico. 

Compreendendo este espaço como o principal objeto de consumo do turismo, 

nosso interesse acadêmico em refletir sobre a atividade turística no campo da 

Geografia inicia-se com a conclusão do trabalho de final de curso intitulado 

Diagnóstico do Município de Mambaí e Mapeamento da APA Nascentes do Rio 

Vermelho para Planejamento do Turismo Sustentável1, apresentado à coordenação 

do Curso de Turismo do Instituto Federal de Goiás - IFG, em 2006.  

Este estudo, realizado em parceria com a coordenação de Geomática da 

instituição, nos desafiou a buscar compreender o papel da Geografia na 

espacialização e análise do turismo enquanto fenômeno econômico, social e 

cultural. A partir deste horizonte, nos dispomos ao estudo das relações entre 

Turismo e Geografia, bem como às contribuições da Cartografia e das 

Geotecnologias para esta interface, que consiste na proposta do trabalho que se 

segue. 

Após a grande revolução dos transportes e das telecomunicações, o 

desenvolvimento da atividade turística iniciou um período de crescimento contínuo, 

transformando-se em um dos setores econômicos mais importantes da economia 

mundial, fato explicado por consideráveis números relativos aos aspectos 

econômico-financeiros que este setor apresenta em diversos países. 

Para citar a situação brasileira, dados do Ministério do Turismo referentes ao 

ano de 2012 informam que no Brasil foram realizados 85,4 milhões de 

                                                 
1 Disponível em: http://www.sieg.go.gov.br/downloads/DiagnosticoMambai-GOeMapeamentoNascentesRioVermelho.pdf 
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desembarques em vôos nacionais e 9,3 milhões de desembarques internacionais, 

sendo que o país recebeu 5,6 milhões de turistas. Esses números geraram uma 

receita cambial de 6,5 milhões de dólares. 

Contudo, faz-se necessário uma observação mais acurada, transcendente 

aos números apresentados. Desse modo, é possível perceber que boa parte dos  

destinos turísticos cresce unicamente pela demanda de visitantes, sem que sejam 

levados em consideração aspectos voltados para o planejamento do setor, 

especialmente quanto à disponibilização de informações precisas ao turista sobre o 

destino escolhido para a viagem. 

Na divulgação dos destinos turísticos em mídias diversas, principalmente as 

digitais, são recorrentes as ações que parecem dedicar a atrair e informar o 

visitante, tão somente a partir da promoção de imagens estéticas que retratam a 

paisagem como valor de consumo para o turismo. No entanto, para possibilitar 

experiências turísticas mais educativas, novos conteúdos informacionais se fazem 

necessários para atender ao perfil de turista do século XXI. 

Neste sentido, destaca-se a carência  de informações organizadas através de 

mapas turísticos e Sistemas de Informação Geográfica – SIG, capazes de 

possibilitar uma visão integral do espaço geográfico a um público cada vez mais 

interessado em decidir e organizar suas viagens de maneira independente, a partir 

de recursos do ambiente virtual. 

Para questões como esta, a Cartografia Turística e as Geotecnologias 

apresentam-se como áreas do conhecimento que possibilitam o uso de ferramentas 

importantes na identificação de situações envolvendo o espaço geográfico, na 

disponibilização de informações físico-territoriais e na representação da 

configuração de um território. 

Quer seja em uma viagem ou apenas no seu planejamento, pressupõe-se que 

mapas turísticos e SIG – principalmente quando disponíveis através da Internet – 

podem ser úteis como elementos de comunicação com o turista, uma vez que 

favorecem o enriquecimento de sua percepção e o atendimento de uma de suas 

necessidades mais essenciais, ou seja, a localização.  
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Sobretudo para o turismo desenvolvido em ambientes naturais, conhecido 

como ecoturismo ou turismo ecológico, apostar na qualidade e diferenciação por 

meio de mapas e informação georreferenciada – a qual se possam atribuir 

coordenadas geográficas – torna-se uma iniciativa relevante em razão da frequência 

de atividades desenvolvidas em espaços com menor acessibilidade e em percursos 

distantes de vias de comunicação, como é o caso da área escolhida para aplicação 

desta pesquisa. 

A decisão pelo recorte espacial para o desenvolvimento deste trabalho, 

iniciou-se com a escolha da Região Nordeste Goiano, considerando-se seu 

patrimônio cultural e natural e a capacidade do turismo em apresentar-se como 

caminho alternativo à conservação destas riquezas.  

De acordo com o Projeto de Monitoramento do Desmatamento dos Biomas 

Brasileiros por Satélite (MMA, 2010), Goiás possuía, em 2010, apenas 34% de 

cobertura vegetal nativa, sendo que as áreas mais extensas encontram-se na 

porção nordeste do estado. (Figura 01) 

Ainda conforme este documento, os municípios que possuem grande parte do 

seu território ocupado por parques nacionais tendem a apresentar porcentagens 

elevadas de cobertura vegetal natural, dentre os quais destacamos para este 

trabalho o município de Alto Paraíso, no qual encontra-se a sede do Parque 

Nacional da Chapada dos Veadeiros – PNCV. 

A escolha do município de Alto Paraíso como campo de pesquisa também 

deveu-se à sua realidade econômico-social2 e à presença de recursos naturais já 

explorados pelo desenvolvimento do turismo no local. Situado às margens da 

rodovia GO-118, o município localiza-se a Nordeste da capital do Estado, Goiânia, 

distando aproximadamente 420 km desta e cerca de 230 km da capital do país, 

Brasília, dois grandes emissores de turistas do Centro-Oeste brasileiro (Figura 02). 

 

                                                 
2 O município possui IDH equivalente a 0,738, ocupando o 111º lugar em Goiás nessa avaliação (num 
total de 246 municípios). Embora esse valor seja considerado médio, sabe-se que os municípios do 
Nordeste Goiano são detentores dos menores IDH do estado de Goiás, conforme dados da 
SEGPLAN-GO. 
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Figura 01 – Mapa de Cobertura e Uso do Solo (2010) – Goiás e Distrito Federal 
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Figura 02 – Mapa de Localização do Município de Alto Paraíso - GO 
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A entrada para visitantes no PNCV localiza-se nas proximidades da Vila de 

São Jorge, distrito situado a 36 km da sede do município de Alto Paraíso. O parque 

é reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e  

Cultura – UNESCO como Patrimônio Natural Mundial da Humanidade desde 2001, 

destacando-se também como um dos principais atrativos turísticos do local.  

O município de Alto Paraíso integra a Reserva da Biosfera do Cerrado Goyaz3 

e o Programa de Regionalização do Turismo, como um dos sessenta e cinco 

destinos indutores do turismo no Brasil, elencados pelo Ministério do Turismo. No 

âmbito do governo estadual, o município está classificado na categoria Diamante4, a 

mais elevada do Plano Estadual de Turismo (Anexo A). 

Embora o estado de Goiás seja considerado o nono mais visitado do país – 

conforme o Plano Estadual de Turismo – e o município de Alto Paraíso ocupe 

posição de destaque nas políticas governamentais para o setor, é possível observar 

a ausência de informação sistematizada acerca da oferta turística local, 

especialmente no que concerne a documentos cartográficos. Entretanto, este não é 

um fator exclusivo deste município ou do Estado.  

Oliveira (2007) destaca o problema relacionado à escassez de cobertura 

cartográfica do território brasileiro em grandes e médias escalas, tanto no que se 

refere à cartografia básica quanto à temática. O autor aponta a necessidade de se 

resolver essa questão, a fim de subsidiar a construção de produtos para a 

comunicação com o turista. Essa solução torna-se urgente na medida em que a 

escolha dos destinos turísticos está cada vez mais dependente do acesso à 

informação. 

                                                 
3 Reserva da Biosfera corresponde a um título reconhecido internacionalmente pelo Programa 
Intergovernamental "O Homem e a Biosfera – MAB", estabelecido pela UNESCO. Tem como objetivo 
a gestão integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais, para preservação da diversidade 
biológica, o desenvolvimento de atividades de pesquisa, o monitoramento ambiental, a educação 
ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populações. O Brasil 
possui seis Reservas da Biosfera: Mata Atlântica, Pantanal, Amazônia, Cerrado, Caatinga e 
Espinhaço. 
4 O Plano Estadual de Turismo classificou os principais municípios turísticos em três categorias: 
Diamante, Esmeralda e Cristal. Por meio de um sistema de pontuações (Anexo A), os municípios são 
identificados como prioritários no direcionamento de recursos, conforme o nível de desenvolvimento 
do turismo. Assim um município Diamante (60 pontos) é contemplado com ações de promoção, 
divulgação e apoio nos eventos; o município Esmeralda (40 pontos) recebe ações de estruturação e 
organização de produtos e roteiros e o município Cristal (20 pontos) recebe apoio na mobilização da 
comunidade e pesquisa de inventário da oferta turística. 
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Com o advento da Internet, um grande número de turistas tem buscado esse 

recurso para planejar e organizar suas viagens. A disponibilização on line de mapas 

e informações georreferenciadas, localizando atrativos, bem como serviços básicos 

e de apoio ao turismo, pode ser determinante na escolha final do destino, para este 

novo perfil de turista. 

Diante destas proposições, algumas questões centrais orientaram esta 

investigação: Que papel as geotecnologias podem desempenhar no 

desenvolvimento do turismo? Quais as contribuições que os Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG) em ambiente web poderiam oferecer à cartografia turística? Como 

um SIG em ambiente web pode influenciar a comunicação com o turista? De que 

modo a deficiência por informação turística sistematizada pode ser solucionada em 

municípios turísticos como Alto Paraíso? 

Nessa perspectiva, o propósito deste trabalho é promover uma discussão 

acerca do impacto da informação turística sistematizada através de SIG em 

ambiente web na comunicação com o turista. 

Para isso, foram propostos os seguintes objetivos específicos: verificar qual a 

relação entre espaço e paisagem na comunicação com o turista, destacando o papel 

do ambiente virtual; avaliar o papel da cartografia e das geotecnologias e suas 

contribuições para a comunicação no turismo; analisar a ferramenta SIG em 

ambiente web como instrumento de apoio ao turismo; estruturar um SIG aplicado ao 

turismo em ambiente web, espacializando informações sobre atrativos turísticos 

naturais inventariados na área de estudo, bem como serviços básicos e de apoio ao 

turismo local. 

 
 
Caminhos da Pesquisa 

 
 
O referencial teórico dessa investigação fundamentou-se principalmente nas 

considerações de Rodrigues (1998; 1999; 2001), Santos (1988), Boullón (2002), 

Castells (2001), Lévy (1996; 1999), Di Felice (2009), Menezes; Fernandes (2003), 
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Wurman (1991; 2005), Uller (2010), Oliveira (2005; 2007), Martinelli (2002), Câmara; 

Davis (2001), Silva, A. B (2003), Queiroz Filho; Rodrigues (2007), entre outros. 

Em complemento ao levantamento bibliográfico sobre as temáticas relativas à 

pesquisa, destacam-se as contribuições metodológicas de Magalhães (2002), 

presentes na obra “Diretrizes para o Turismo Sustentável em Municípios”. Os 

pressupostos desta obra sugerem um método dividido em três fases importantes 

para municípios que apresentam potencialidade para o desenvolvimento da 

atividade turística sustentável, baseada em princípios de planejamento. Essas fases 

são: 

1) Conhecimento dos aspectos formadores do espaço analisado: 

Nesta primeira fase foram realizados levantamentos das características gerais 

do município por meio de pesquisas sobre os dados históricos, econômicos, sociais 

turísticos e ambientais, com vistas a conhecer a organização territorial e a 

atratividade local. 

Esse processo foi realizado através de coleta de material bibliográfico 

disponível em órgãos públicos, portais eletrônicos institucionais da prefeitura e dos 

governos estadual e federal e visitas a campo para confirmação e complementação 

das informações encontradas. 

2) Organização do espaço em parceria com a população e o poder público para 

levantamento de informações referentes à identificação das características do 

local: 

O Inventário Turístico compõe esta fase da proposta metodológica da autora 

e consiste em um complexo banco de dados com informações sobre a oferta 

turística, a infraestrutura local e de equipamentos turísticos, os serviços de apoio ao 

turismo, a prestação de serviços públicos, bem como toda a diversidade de atrativos 

naturais e culturais. 

Considerando-se o estágio de desenvolvimento do turismo local, o município 

de Alto Paraíso já possui este inventário. O mesmo foi criado pela Diretoria de 

Pesquisas Turísticas da Agência de Turismo de Goiás, sendo denominado Sistema 
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de Informação Turística – SISTUR. Na prática, resume-se a uma plataforma on line 

cuja finalidade é facilitar a gestão das informações turísticas por meio de um banco 

de dados, bem como aperfeiçoar o processo de difusão das mesmas via Internet5. 

A base de dados do SISTUR foi utilizada para orientação das atividades em 

campo. No intuito de confirmar as informações fornecidas pelo sistema, também 

foram consultados portais de empresas de receptivo, operadoras nacionais, folhetos 

e profissionais que atuam como guias de turismo no local. 

A partir destas informações, foram definidos como elementos para este 

trabalho os atrativos turísticos naturais localizados na sede do município, no PNCV e 

seu entorno, bem como a infraestrutura de apoio, totalizando vinte e cinco atrativos e 

quinze pontos como instrumentos de auxílio ao turismo. Os trabalhos em campo 

ocorreram nos meses de outubro e novembro de 2012. 

3) Identificação de roteiros e trilhas e elaboração de mapa turístico para permitir a 

visualização espacial dos atributos turísticos locais. 

A terceira fase da proposta de Magalhães (2002) aponta a elaboração de um 

produto que permita visualizar espacialmente os atrativos. Para isso, a autora 

sugere que roteiros e trilhas identificados no espaço pesquisado, sejam utilizados na 

elaboração de um mapa turístico e compreende que a este mapa possam ser 

acrescidos outros registros coletados a partir do inventário turístico, como a 

localização de hóteis, restaurantes, serviços de apoio e lazer, entre outros. 

Como esclarecem Godinho; Oliveira (2010), o levantamento e a 

espacialização de dados turísticos, como os que compõem a oferta e a infraestrutura 

turística – caso do inventário turístico – são necessários para a efetivação de um 

planejamento coerente do turismo. E a partir do crescimento da atividade turística, 

entende-se que a elaboração de produtos específicos para o setor que favoreçam 

este planejamento, aliando inovação e qualidade, são tão importantes quanto 

desejáveis. 

                                                 
5 As informações do sistema encontram-se disponíveis no endereço eletrônico www.sistur.tur.br. Para 
acessá-las é necessária solicitação prévia à Diretoria de Pesquisas Turísticas, que fornecerá login e 
senha ao usuário. 



23 
 

Deste modo, como ampliação da proposta de Magalhães (2002), este 

trabalho propõe a elaboração de um SIG em ambiente virtual, enfatizando os 

aspectos turísticos identificados no município. 

O SIG foi elaborado a partir de base cartográfica digitalizada sobre imagens 

de satélite, dados obtidos no Sistema Estadual de Estatística e de Informações 

Geográficas do Estado de Goiás – SIEG e localização em campo dos aspectos 

turísticos identificados no inventário, utilizando-se o Global Positioning System – 

GPS. 

Posteriormente à coleta e georreferenciamento dos dados, estes foram 

tratados e transformados em vetores. O software utilizado neste processamento foi o 

ArcGIS 10.0, disponível no laboratório do Centro Integrado de Pesquisa em Gestão 

e Ordenamento Territorial (CIPGEO) do Instituto de Estudos Socioambientais 

(IESA). 

No SIG, a estruturação em banco de dados de fontes diversificadas e com 

georreferenciamento permite gerar uma visão sobre a distribuição espacial das 

informações, que podem ser disponibilizadas por meio de mídias analógicas, como 

mapas e tabelas impressas, ou mídias digitais, como servidores conectados à web, 

com acesso remoto do usuário aos dados espacializados. 

Desta forma, torna-se possível com o SIG a atualização de informações e a 

geração de novos dados relevantes ao conhecimento espacial da localidade. Por 

tratar-se de um sistema digital, o SIG viabiliza a inserção ou correção de dados, de 

forma rápida, além da integração aos layers de atrativos turísticos, das mais 

variadas mídias, como fotografias, imagens de satélites, áudios, textos, links para 

páginas eletrônicas correlacionadas, dentre outros. 

Para atender a proposta de aplicação on line, o SIG idealizado nesta pesquisa 

foi desenvolvido objetivando uma consulta pública através do Google Earth6, uma 

plataforma dinâmica e interativa que permite visualizar imagens de satélite de todo o 

planeta. (Figura 03) 

                                                 
6 Mas informações sobre este software estão descritas no Capítulo III desta dissertação. 
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Para um projeto de aplicação web com banco de dados interativo, como o que 

se propõe, é necessário que os produtos gerados apresentem-se em escalas 

diversas. Neste caso, o usuário determinará graficamente a quantidade de 

informações e representações necessárias à sua orientação. A proposta, 

denominada SIGTur Alto Paraíso, foi hospedada no endereço eletrônico 

www.turisgeo.com.br, espaço criado especificamente para este trabalho. 

 As tarefas executadas são apresentadas na Figura 04, na qual são descritos 

os processos de organização e estruturação da metodologia. 

 

 

 

 

 

Figura 03 – Tela de trabalho do Google Earth demonstrando o SIG aplicado ao turismo para o 
município de Alto Paraíso, com identificação de layers elaboradas a partir do inventário turístico 
proposto. Em destaque, os limites do PNCV. 

Fonte: Elaborado pela autora no software Google Earth 
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Figura 04 – Fluxograma geral das atividades de elaboração do SIGWeb para o município de Alto Paraíso. 
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Fonte: Elaborado pela autora 
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Os Capítulos 

 
  

A estruturação dos capítulos deste trabalho foi elaborada no intuito de 

delinear os caminhos do Turismo pelo tríplice viés da Comunicação, Cartografia e 

Geotecnologias. Assim, o Capítulo I propõe um olhar sobre o turismo a partir das 

lentes das categorias geográficas espaço e paisagem, bem como analisa o modo 

como essas categorias se relacionam com a comunicação virtual na atualidade.  

O Capítulo II, “Turismo e Comunicação Virtual” examina o processo 

comunicacional do turismo na era digital e traz a Cartografia e as Geotecnologias 

como elementos complementares à comunicação utilizada pelos promotores do 

turismo. Já no Capítulo III, “Cartografia e Geotecnologias no Turismo”, pretende-se 

avaliar as contribuições advindas da Cartografia Digital e do Geoprocessamento 

para a atividade turística, destacando como plataformas o espaço virtual e a 

utilização do software Google Earth. 

O Capítulo IV expõe a área de aplicação da pesquisa, mostrando a história do 

município de Alto Paraíso e do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, as 

políticas públicas para o turismo local e as pesquisas acadêmicas envolvendo este 

setor na região de estudo. Também são apresentados os componentes do SISTUR 

e a iconografia utilizada para identificar e classificar os atrativos e a infraestrutura de 

apoio ao turismo, cuja espacialização é demonstrada no mapa turístico e no SIGTur 

Alto Paraíso, produtos que colaboram com o processo de comunicação entre o 

turista e o espaço geográfico. 

Finalmente, são ressaltados os resultados, conclusões e recomendações 

elencados no desenvolvimento da pesquisa. 
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CAPÍTULO I 

TURISMO, ESPAÇO E PAISAGEM  

 
 
Turismo, espaço e paisagem constituem-se em realidades intrinsecamente 

relacionadas, tanto para os pesquisadores da Geografia, quanto para os estudiosos 

do Turismo. Entretanto, faz-se necessário analisá-los conceitualmente e 

individualmente para compreender suas dimensões e interações. 

À luz da ciência geográfica, o presente capítulo traz uma análise dessas 

interações, buscando esclarecer o modo como o turista atual escolhe seus destinos 

de viagem, especificamente após o advento das novas formas de comunicação em 

ambientes virtuais. 

 
 

1.1  Uma Abordagem Geográfica do Turismo  

 
 
O turismo é uma atividade socioeconômica de caráter complexo, polissêmico 

e multifacetado. Enquanto fenômeno ligado ao lazer e às viagens, sua origem está 

associada à revolução no desenvolvimento da tecnologia, dos transportes, bem 

como às conquistas sociais dos trabalhadores, como os direitos ao descanso diário, 

semanal e às férias remuneradas.  

Rodrigues (1999) esclarece que esse tempo livre, posteriormente, é 

expropriado pela sociedade de consumo de massa, que cria a necessidade 

imperiosa de viajar e a incorpora mercadologicamente ao rol das necessidades 

básicas do homem urbano. Desse modo, entende-se que a conquista do tempo livre 

possibilitou que o turismo perdesse o caráter exclusivamente elitista, ao qual se 

associou anteriormente, para tornar-se um fenômeno relacionado às massas e à 

modernidade. 

O turismo apresenta um caráter multidisciplinar e interdisciplinar que lhe são 

característicos. Desta forma, também são variados os enfoques e disciplinas a ele 
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relacionados (Figura 05), entre os quais destaca-se a Geografia do Turismo como 

importante abordagem para a compreensão deste fenômeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tese intitulada “O Lugar do Turismo na Ciência Geográfica: contribuições 

teórico-metodológicas à ação educativa”, Castro (2006) buscou recuperar a 

historicidade do conhecimento que relaciona a Geografia e o Turismo, identificando-

o com a própria evolução no pensamento geográfico.    

Neste trabalho é possível identificar que o interesse inicial da ciência 

geográfica pelo turismo remonta ao século XIX, quando foram registradas as 

primeiras contribuições de geógrafos europeus para a compreensão da dinâmica 

espacial do fenômeno turístico. 

Fonte: Jafari, 1981 apud Panosso Netto e Trigo, 2003, p. 64. 

Figura 05 – Esquema de Jafari e Ritchie sobre o caráter interdisciplinar do Turismo 
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  O geógrafo Kohl, em obra de 1841, analisou as transformações do meio 

natural provocadas pelo deslocamento de pessoas em direção a um determinado 

lugar, numa época em que o turismo era uma prática social restrita à elite inglesa e 

indispensável como parte da educação aristocrática e burguesa. 

Na primeira metade do século XX, geógrafos alemães cunharam o termo 

“geografia do turismo” e destacaram trabalhos nos quais se relaciona a prática social 

do turismo com o deslocamento espacial, bem como os efeitos positivos do turismo 

na balança de pagamentos e as motivações diversas para a prática de passeios, 

excursões e viagens. São igualmente relevantes trabalhos franceses e ingleses, 

reconhecendo as interações e os impactos socioculturais entre turistas e anfitriões. 

(CASTRO, 2006) 

Rejowski (1996) ressalta os seguintes trabalhos como obras clássicas de 

enfoque geográfico no campo do turismo: Die Bedeutung des Fremdenverkehr (A 

importância do turismo), de Brougier, em 1902, Der Fremdenverkehr (O Turismo) de 

Stradner, em 1905, e Die Geographischen Bedigungen und Wirkungen des 

Fremdenverkehrs (Condicionantes geográficos e efeitos do turismo) de Sputz, em 

1919.  

A autora destaca uma abordagem marcante das pesquisas de Sputz, na qual 

ele refere-se à 

onda de estrangeiros que todos os anos se desloca em um país”. Por outro 
lado, entende o turista como parte integrante da paisagem, provocando 
modificações nos relacionamentos culturais, sociais e econômicos dos 
países visitados que se refletem sobre paisagem na qual ele (o turista) se 
integra (REJOWSKI, 1996, p.15). 

Entre as décadas de 1950 e 1990, o estudo da abordagem geográfica do 

turismo foi referenciado pela chamada Geografia Pragmática, sendo que partir de 

1970 somaram-se a esta contribuições das Geografias Crítica, Humanista e Cultural.  

Sobre esta pluralidade da ciência geográfica e sua influência sobre os 

aspectos do turismo, Vera et al. (1997 apud ALBACH, 2010) apresenta a seguinte 

classificação: 
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• Geografia Clássica – desde o naturalismo ou determinismo até o possibilismo 

historicista francês e a tradição corológica alemã, o objeto de estudo centra-se 

nas influências que os fatores físicos e antropogeográficos têm sobre o 

aparecimento e desenvolvimento do turismo. 

• Geografia Neopositivista – busca as regularidades existentes e a distribuição de 

fenômenos espaciais, sendo que o Turismo e a recreação foram campos de 

provas para o neopositivismo. Um exemplo foi Christaller (1955) com a teoria 

dos lugares centrais. Pode-se dizer que nesta Geografia neopositivista teve 

início a teorização acerca do ócio e do turismo e sua produção econômica a 

partir da década de 1970. 

• Nova Geografia (Geografia Radical ou Crítica, Geografia Humanista, Nova 

Geografia Regional etc.) – renega o pensamento positivista (reducionista e 

formal) e considera os comportamentos espaciais como a expressão concreta 

das necessidades reais de determinados grupos humanos no campo do ócio. 

Mas a Geografia Humanista (1980) não se destacou na sistematização teórica 

do espaço turístico. A nova dinâmica da sociedade pós-industrial afeta os novos 

comportamentos turísticos. 

• Geografia Pós-modernista – influi no pensamento de planejamento e apreensão 

e estudo do fenômeno turístico, e acaba por influenciar os fundamentos da 

Geografia do Turismo e sua perspectiva evolutiva. 

Para demonstrar a relevância da relação entre Geografia e Turismo e seu 

reconhecimento em escala mundial, Rodrigues (1998) apresenta a criação do Grupo 

de Trabalho de Geografia do Turismo, Ócio e Recreação, em 1972. O mesmo surgiu 

dentro da União Geográfica Internacional – UGI e em 1980 foi elevado à condição 

de comissão, sendo atualmente conhecido como Comissão de Geografia do 

Turismo, Recreação e Mudança Global7  

No Brasil, os primeiros trabalhos acadêmicos abordando a intersecção entre 

Geografia e Turismo surgiram na década de 1970, período no qual os pesquisadores 

europeus viviam o apogeu desta temática. Castro (2006) considera tardio o interesse 

dos geógrafos brasileiros pelo assunto, apontando como causas para essa 

                                                 
7 Para informações mais completas sobre esta comissão, consultar http://geog.nau.edu/igutc/. Acesso 
em maio, 2013. 
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indiferença epistêmica: as ineficazes políticas públicas de turismo, consideradas de 

pouca relevância para os geógrafos da época, e a acentuada preferência por 

assuntos relativos à militância política, manifestada por meio da Associação de 

Geógrafos Brasileiros - AGB. 

Outra razão destacada pela autora é a existência de um preconceito entre os 

pesquisadores geógrafos em nível nacional e internacional quanto aos estudos do 

turismo no âmbito da ciência geográfica. Rodrigues (1999) também sustenta esta 

afirmativa, descrevendo que há pouco tempo atrás os estudos do fenômeno turístico 

eram considerados frívolos e elitistas. 

Contudo, Rodrigues esclarece que esta proposição vem tornando-se cada vez 

mais rara, fato explicado em razão de o turismo estar firmado como importante 

atividade do mundo contemporâneo, fazendo com que o setor receba maior atenção 

e seriedade no seu tratamento científico e técnico. 

Outro aspecto a ser considerado na demonstração da proximidade entre os 

dois campos, refere-se ao fato de a Geografia apontar-se como ciência que abriga 

um crescente número de pesquisadores em Turismo, haja vista, a reduzida oferta de 

programas de pós-graduação de formação específica nesta última área8. Infere-se 

que tais pesquisadores encontram na Geografia um grande espaço para 

aprimoramento da reflexão acadêmica sobre o fenômeno do Turismo, como afirma 

Albach (2010). 

Neste sentido, Rodrigues (2001) sugere um “aprofundamento do significado 

da geografia, do significado do turismo e de suas interfaces”. Ela questiona: “a 

geografia serve para entender o turismo ou o turismo serve para entender a 

geografia?”. Ao que responde: 

a Geografia do Turismo serve para alimentar e irrigar a reflexão na 
Geografia. O contrário também é válido – é necessário aprofundar-se na 
reflexão geográfica para entender o fenômeno no turismo, contemplando 
sua natureza complexa e multifacetada, percorrendo os campos ecológico, 
sociológico, antropológico, psicológico, cultural, político, jurídico, ideológico 
com significativas incidências espaciais. (p. 95)  

                                                 
8 De acordo com informações da Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior – 
CAPES, existem no país 06 programas de pós-graduação em Turismo, sendo 06 cursos de mestrado 
(UCS, UNIVALI, UFPR, UNB, UFRN e UECE) e apenas um curso de doutorado (UNIVALI). 
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Considerando-se esta proposição, infere-se que tal analogia presente nas 

reflexões entre Geografia e Turismo, somente é possível graças a um objeto 

específico sobre o qual ambas se assentam, ou seja, o espaço geográfico. É a partir 

deste elemento que são traçados os caminhos para a compreensão do espaço 

turístico em suas várias imbricações, conforme analisado a seguir. 

 
 
1.2  Turismo e Espaço  

 
 

Pensado apenas a partir do homem, o espaço é o principal objeto de estudo 

da ciência geográfica. Nele, o homem expressa seu modo de vida, suas relações e 

suas necessidades. 

Para Santos (1988, p. 25), o espaço corresponde a 

um conjunto de objetos e de relações que se realizam sobre estes objetos; 
não entre estes especificamente, mas para as quais eles servem de 
intermediários. Os objetos ajudam a concretizar uma série de relações. O 
espaço é resultado da ação dos homens sobre o próprio espaço, 
intermediados pelos objetos, naturais e artificiais. 
 

O turismo é uma dessas relações descritas por Santos e seu reflexo sobre o 

espaço se efetiva por meio da produção e reprodução do espaço turístico, uma vez 

que, o principal objeto de consumo do turismo é o espaço geográfico. (CRUZ, 2001). 

Refletindo sobre esta relação, o argentino Roberto Boullón (2002, p. 79), 

compreende que o 

espaço turístico é consequência da presença e distribuição territorial dos 
atrativos turísticos que, não devemos esquecer, são a matéria-prima do 
Turismo. Este elemento do patrimônio turístico, mais o empreendimento e a 
infraestrutura turística, são suficientes para definir o espaço turístico de 
qualquer país. 
 

Rodrigues (1999, p. 43) define o espaço turístico a partir de sua complexidade 

e o apresenta por meio das seguintes áreas: área de dispersão (emissoras); área de 

deslocamento (percurso) e área de atração (receptoras). Para esta autora, nestas 

áreas “se manifesta materialmente o espaço turístico ou se reformula o espaço 



33 
 

anteriormente ocupado. É aqui também que se dá de forma mais acentuada o 

consumo do espaço”. 

Rodrigues (1999) apoia-se nos conceitos de Milton Santos para elaborar uma 

correspondência entre os espaços turístico e geográfico. Assim, os elementos 

definidos por Santos como componentes do espaço são: os seres humanos ou 

sociedade, as firmas, as instituições, o meio ecológico e as infraestruturas, como 

relacionado no Quadro 01. 

Quadro  01 – Relação entre Espaço Geográfico e Espaço Turís tico 
 

Espaço Geográfico Espaço Turístico  

Seres Humanos/Sociedade 

Demanda turística. 
População residente. 
Representantes de instituições públicas, privadas e do terceiro setor 
ligados ao turismo. 

Firmas 

Meios de Hospedagem 
Empreendimentos de alimentação 
Agências e operadoras de turismo 
Transportadoras turísticas 
Espaços para eventos 
Serviços de lazer e entretenimento 
Empresas de marketing e promoção 

Instituições 

Superestrutura turística – instituições reguladoras e normatizadoras 
da atividade (OMT – Organização Mundial do Turismo, OMC – 
Organização Mundial do Comércio, Ministério do Turismo, Embratur – 
Instituto Brasileiro do Turismo, Secretarias Estaduais e Municipais de 
Turismo, Entidades da Classe Turística). 

Infraestrutura 

Serviços públicos 
Transporte e acessos 
Comunicação 
Segurança 
Educação 
Saúde 

Meio Ecológico Base física do trabalho humano 
Questões dos ecossistemas e do turismo sustentável. 

 
 

 

A perspectiva de Milton Santos, adotada por Rodrigues (1999), apresenta o 

espaço sob quatro aspectos interligados: forma, função, estrutura e processo . Visto 

que o espaço turístico reflete as relações do homem com as viagens e as estruturas 

necessárias para que ela aconteça, estes mesmos aspectos do espaço geográfico 

são aplicados na compreensão do espaço turístico. A referida autora e também 

Albach (2010) apresentam explanações para cada um deles no campo do turismo: 

Fonte: Albach, 2010. 
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• Forma: expressa a fisionomia do espaço. Na abordagem da forma se apreende 

o arranjo dos objetos, ou seja, o padrão espacial. No turismo, este é 

representado nos ambientes urbano (logradouros, marcos, bairros, setores, 

bordas e roteiros) e rural (as unidades de conservação, áreas de proteção 

permanente, reservas legais, áreas agricultáveis, áreas de criação de animais, 

de extrativismo e mineração). No ambiente rural desenvolve-se o turismo rural, o 

ecoturismo, assim como os turismos de aventura, cultural, de sol e praia, de 

lazer e náutico. A forma estabelece também a mobilidade neste espaço: rotas e 

roteiros, fluxos locais, regionais, nacionais e internacionais. Recorre-se ainda à 

teoria do espaço turístico de Boullón (2002)9, que hierarquiza o espaço em zona 

turística, área turística, centros turísticos e corredores turísticos. 

• Função: propõe a decomposição do espaço turístico nos seus elementos: oferta, 

demanda, transporte, serviços, infraestrutura básica, poder de decisão e de 

informação, sistema de produção e de comercialização. Mediante uma análise 

sincrônica, procura-se captar a participação de cada um na totalidade espacial 

num certo momento, ou seja, num tempo historicamente determinado. A partir 

dos atrativos turísticos e seus equipamentos, pode-se observar a função 

turística. No urbano, podem-se observar os segmentos do turismo que tendem a 

se desenvolver: turismo de negócios, de eventos, cultural, de lazer, religioso e 

de saúde. No ambiente rural, o turismo desenvolve o turismo rural, o ecoturismo, 

o turismo de aventura, o turismo cultural, de sol e praia, de lazer e náutico. 

• Estrutura: pretende expressar ações e interações recíprocas entre os elementos, 

enfocando a mútua dependência entre as partes e o todo, isto é, a 

funcionalidade espacial. É exemplificada nos elementos da oferta turística como 

a infraestrutura de apoio ao turismo, serviços e equipamentos turísticos. 

                                                 
• 9 Zona turística: maior unidade territorial do espaço turístico de um país. Uma zona turística possui 

no mínimo 20 atrativos turísticos localizados proximamente. Essa proximidade dependerá do 
tamanho do território nacional de referência. A zona deverá ter dois ou mais centros turísticos, 
equipamentos, serviços, transportes e comunicação entre eles. Grandes zonas podem ser 
subdivididas em áreas turísticas. 

• Área turística: cada uma das partes em que pode ser dividida uma zona, preferencialmente tomando 
por base suas divisões geográficas naturais. Deve ter um centro turístico, um mínimo de dez 
atrativos e infraestrutura de transporte e comunicação entre os elementos que a compõem. 

• Centro turístico: aglomerado urbano que tem em sua área ou em seu raio de influência atrativos 
capazes de motivar uma viagem especial. O raio de influência deve ser de duas horas de distância-
tempo. 

• Corredor turístico: são as vias de conexão entre zonas, áreas, complexos, centros, conjuntos, 
portões de entrada e núcleos emissores. (BOULLÓN, 2002). 
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• Processo: corresponde a uma categoria de análise diacrônica, objetivando 

investigar a evolução da estrutura. Visa captar o dinamismo do espaço que pode 

apresentar fases de estabilidade, de reformulação parcial ou de completa 

transformação, produzindo-se novos espaços. É expressado por meio da 

história, política, sociedade e impactos, influenciando e sendo influenciado pela 

produção do turismo no espaço. 

O esquema mostrado na Figura 06 exemplifica o dinâmico e complexo espaço 

turístico a partir dos aspectos determinados por Santos e esclarecidos por Albach 

(2010). 

 

A análise apresentada na Figura 06 possibilita uma clara identificação do 

espaço turístico a partir da distribuição territorial dos atrativos turísticos e das 

estruturas que lhe conferem funcionalidade. 

Figura 06 – Elementos do Espaço Turístico 

Fonte: Albach, 2010. 
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1.3 Turismo e Paisagem 

 
 
Uma das definições clássicas sobre o conceito de paisagem na ciência 

geográfica reporta ao domínio do visível, não formado apenas de volumes, mas 

também de cores, movimentos, odores, sons, dentre outras características 

(SANTOS, 1988). Como resultado da percepção humana, a paisagem é carregada 

de projeções do observador e, consequentemente, de sua realidade socioeconômica 

e cultural. 

A paisagem pode ser compreendida como representação simbólica do espaço 

e tal simbolismo, resultante do olhar humano, tem possibilitado ao longo dos anos, 

seu uso como recurso na atividade turística. Elemento visível deste espaço, ela está 

entre as primeiras representações que o turista encontrará sobre seu possível 

destino, tornando-a fundamental para se determinar a atratividade do local, bem 

como a escolha final do visitante. 

Transmitir de forma concreta e ética, informações acerca desta paisagem e o 

espaço no qual se insere possibilitará ao visitante interpretá-la de modo consciente, 

na medida em que a própria percepção é permeada pelo conhecimento (WURMAN, 

1991), e contribuirá para a promoção de experiências turísticas educativas, ao invés 

de alienadas. 

É importante esclarecer a distinção existente entre os vocábulos espaço e 

paisagem, tanto que Milton Santos demonstra esta preocupação em seus estudos. 

Na obra “Metamorfoses do Espaço Habitado”, de 1988, ele explica que a paisagem 

é a materialização expressa por meio de objetos materiais e não-materiais, de um 

instante temporal da sociedade, enquanto o espaço contém movimento e resulta do 

casamento desta sociedade com a paisagem. Assim, espaço e paisagem não são 

sinônimos, visto que em dado momento eles complementam-se, mas em outro se 

opõem. 

Pires (2001) apresenta três aspectos conceituais para o termo paisagem: 
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• Dimensão estética ou visual: mais primitiva e intuitiva, relaciona-se com a reação 

sensitiva e resposta perceptiva do ser humano diante da expressão visual de 

uma paisagem; 

• Dimensão cultural: considera a paisagem um recurso no sentido humano de sua 

modificação, onde o homem atua como seu agente modelador. Determinadas 

paisagens culturais são testemunhos da história e, por isso, estão carregadas de 

valores emocionais que transcendem qualquer conceito de beleza estética ou de 

equilíbrio ecológico;  

• Dimensão ecológica: considera a paisagem como resultado do conjunto de inter-

relações entre seus componentes, ou seja, entre rochas, água, vegetação, 

relevo, uso do solo, clima, representando, dessa forma, a resposta visual da 

evolução conjunta dos elementos físicos e biológicos que a constituem. 

Para o turismo, a paisagem é reconhecida por seu valor estético e exótico. De 

acordo com Boullón (2002, p. 120), seu conceito refere-se a  

Uma qualidade estética que os diferentes elementos de um espaço físico 
adquirem apenas quando o homem surge como observador animado de 
uma atitude contemplativa dirigida a captar suas propriedades externas, seu 
aspecto, seu caráter e outras particularidades que permitam apreciar sua 
beleza ou feiura. 

Segundo Castro (2006, p. 53), para que se torne objeto de exploração do 

turismo, “basta que seja possuidora de beleza cênica excepcional, a paisagem é 

transformada em patrimônio turístico, em recurso turístico e territorializada por 

agentes turísticos, para ser consumida no olhar contemplativo individual ou coletivo 

dos turistas.” 

Outro aspecto que auxilia na compreensão da relação entre paisagens e 

viagens refere-se a influência do imaginário que “emana do real, estrutura-se como 

ideal e retorna ao real como elemento propulsor” (SILVA, 2006, p. 12). Desse modo, 

as belezas e os cenários exóticos divulgados pela publicidade turística e carregados 

de conteúdo simbólico permeiam o imaginário, induzem o desejo pela viagem e 

posteriormente criam a motivação necessária para que o deslocamento do turista 

ocorra. 
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Citando Pierce, em referência as aspirações para viagens turísticas, Pires 

(2001, p. 235) aponta que 

a motivação fundamental de viajar é a necessidade de romper com a rotina, 
anseio esse quase sempre materializado pelo deslocamento físico para 
lugares (destinos) diferentes do local de residência. Se essa atitude é a 
verdadeira essência do turismo, a paisagem é o fator que melhor indica ao 
turista essa tão desejada mudança de lugar. 

Diante destas avaliações, é possível depreender que a paisagem influi como 

agente intermediador da relação entre o turista e o espaço, sendo por isso, um 

recurso essencial para o incremento da oferta turística e consolidação do setor. 

Atualmente, o maior canal de acesso e promoção desta oferta é a Internet. 

Esta desenvolve um papel significativo na configuração da paisagem como elemento 

presente na motivação para o turismo, devendo contudo, ser bem utilizada pelos 

promotores turísticos afim de transmitir informações que correspondam ao espaço 

real. 

Em seu trabalho sobre percepção da paisagem no Parque Nacional da 

Chapada dos Veadeiros e na Vila de São Jorge, Silva, C. A. (2003, p. 63) afirma que 

As paisagens naturais através de imagens transmitidas pelo império da 
informática tornam-se lugares sem que as pessoas saiam de suas casas. 
Cria-se o lugar de representações e imagens para o turista e a viagem passa 
a fazer parte integrante do imaginário do viajante. Assim, o indivíduo em 
busca da natureza cria um espaço exótico e sedutor.  

 

O imaginário do turista, associado à generalização dos usos da Internet para 

representar a paisagem e a composição do espaço, ganha expressão na análise do 

fenômeno turístico por manifestar-se como elemento de influência na escolha do 

destino turístico.  
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1.4  Espaço e paisagem virtual: a escolha de destin os turísticos em um mundo 

digital  

 
 
A difusão dos destinos turísticos por meio da informação eletrônica via web 

transformou os meios de produção de informação e comunicação no setor do 

turismo, fazendo surgir um novo perfil de turista. 

Considerando esse novo cenário, o acesso à informação on line é 

indissociável da escolha dos destinos turísticos, razão pela qual turistas em todo o 

mundo estão voltando-se para a Internet com o objetivo de organizar suas próprias 

viagens. 

Nas palavras de Castells (1999, p. 431), “a Internet é a espinha dorsal da 

comunicação global mediada por computadores: é a rede que liga a maior parte das 

redes”, sendo por isso, o melhor veículo para distribuição de dados, com 

prospecções de crescimento contínuo do fluxo de informações, conhecimento e 

número de usuários entre todos os setores e públicos. 

Para Lévy (1996), a multiplicidade de espaços disponibilizados pela Internet 

trouxe aos usuários em geral – e entende-se que aos potenciais turistas também – a 

possibilidade de serem nômades de um novo estilo, no qual em vez de seguirem 

linhas de errância e de migração dentro de uma extensão dada, saltam de uma rede 

a outra, de um sistema de proximidade ao seguinte, de modo que os espaços se 

metamorfoseiam e se bifurcam. 

Corroborando com esta ideia, Di Felice (2009, p. 170) afirma que quando 

“conectados aos circuitos eletrônicos, nunca estamos parados” e diante disso “o 

significado social de ‘estar aqui e agora’ modifica-se em continuação, pulando de 

uma rede para outra, de um contato ou de um trânsito para outro.” 

Nesta perspectiva e na tentativa de se entrever um mapa relativo ao 

deslocamento virtual do turista, a Figura 07 é apresentada como exemplo do fluxo 

de informações da Internet no espaço geográfico. As cores, espessuras e altura dos 

arcos representam codificações estatísticas de tráfego na rede. 
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Servindo-se da Internet como instrumento de comunicação, o turismo 

expande-se por meio das facilidades promovidas por este recurso, quais sejam: 

celeridade na produção e distribuição de informações turísticas, acesso global para 

captação de clientes, comunicação direta, personalizada e em tempo real, 

identificação de novos segmentos de mercado, minimização de custos com 

publicidade, fluidez na atualização de informações, dentre outras. 

Por outro lado, o turista também se beneficia desta ferramenta, fazendo 

deslocamentos aos múltiplos espaços turísticos disponibilizados pela Internet, até 

mesmo antes da decisão pelo destino de viagem. Através da web ele tem acesso 

prévio a informações sobre infraestrutura turística e de apoio local, roteiros, mapas e 

imagens relativos às paisagens e ao espaço geográfico que irá encontrar. Com base 

neste conjunto de informações disponíveis no chamado ciberespaço, a decisão 

sobre o destino turístico é tomada. Compreende-se assim, que o deslocamento 

espacial do turista na era da informação tem início neste deslocamento virtual. 

Para esclarecer esta análise, faz-se necessário entender o que se define por 

ciberespaço. Pierre Lévy (1999) conceitua o termo referindo-se a todo o espaço de 

comunicação virtual proporcionado pela Internet e no qual as informações 

Fonte: Atlas of Cyberspaces. ww.cybergeography.org/atlas 

Figura 07 – Fluxo de Informações da Internet entre 50 países 
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comunicadas são de natureza digital. Para este autor, a expectativa da digitalização 

de todo tipo de informação tornará o ciberespaço o maior canal de comunicação da 

humanidade, fato que já pode ser observado em diversos setores de serviços. 

Castells (2001) ilustra que a multimídia – termo que também abarca o 

ciberespaço – já está estabelecida na sociedade e por isso aparece como um 

ambiente que estendeu a comunicação digital para todo o domínio da vida, do 

trabalho ao ambiente doméstico, das escolas aos hospitais, do lazer às viagens, de 

modo que hoje se fala na cultura do ciberespaço, ou cibercultura. 

Compreendendo as transformações advindas deste ciberespaço para a 

sociedade da informação, admite-se a necessidade de uma revisão e ampliação das 

formas como são compreendidos o espaço e a paisagem, neste caso sob uma nova 

perspectiva, a virtualidade. 

Neste aspecto, Di Felice (2009, p. 20) reconhece que a fase comunicativa 

atual, identificada pela introdução de ecossistemas informativos e mundos virtuais 

na sociedade, “não apenas passou a reproduzir ambientes atravessáveis somente 

mediante formas de interações técnicas, mas também motivou o questionamento do 

conceito de espaço”. E a partir de então, depreende-se que os modos como 

experienciam-se os espaços não se limitam mais às coordenadas topográficas, mas 

a fluxos informativos e a uma espacialidade mutante. 

Para este autor, o que caracteriza a forma como se habita nesta era de redes 

digitais é “a perda do sentido do lugar, o fim do território e o desencadeamento de 

uma ulterior transformação da relação entre o sujeito, espaço-informação, marcada 

pelo surgimento de uma forma simbiótica e interativa” (DI FELICE, 2009, p. 227). 

Assim, Di Felice esclarece que a partir do advento desta comunicação digital, 

os espaços foram reduzidos a códigos informativos, produzindo uma superação da 

distância entre o sujeito e o território, ou no caso aqui analisado, entre o turista e o 

espaço turístico, permitindo a alteração da natureza do mesmo e a interpenetração e 

a interdependência entre ambiente e indivíduo. 
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O sujeito – turista – assiste a este espaço virtual “não mais como ator-agente, 

e sim como experimentador dinâmico das possibilidades aportadas pelas 

especialidades tecnológico-eletrônicas”. (DI FELICE, 2009, p. 157) 

Semelhantemente às possibilidades do SIG aplicado ao turismo, Di Felice 

(2009, p. 236) também pondera que “nas espacialidades virtuais é possível 

encontrar informações sobre as atividades culturais, programação de teatro e 

cinema, cardápios de restaurantes, horário de abertura de museus e centros 

culturais, eventos entre outros.” 

Assim, parafraseando Di Felice, pode-se afirmar que aos espaços e 

paisagens turísticos correspondem espaços e paisagens virtuais, definidos como 

territórios digitais que ampliam a prática turística, fornecendo-lhe mais informações. 

Este advento das redes digitais “determina outra forma de relação com o espaço e 

outro tipo de dinamismo dialógico, no qual o sujeito e a paisagem passam a se 

comunicar e a interagir criativamente por meio da mediação digital” (2009, p. 240). 

Na proposta do autor, esta forma de digitalização amplia e estende os 

espaços no virtual sem que se oponha ao espaço real, superando a ideia de uma 

geografia fictícia. Esta perspectiva corrobora com as considerações de Lévy (1999, 

p. 196) nas quais aconselha a utilização do virtual como caminho para habitar ainda 

melhor o espaço geográfico e tornar-se seu cidadão por inteiro, uma vez que este 

último configura-se em um meio com o qual se interage da mesma forma como 

ocorre com a cidade geográfica e como uma parte fundamental de nosso ambiente 

global de vida. 

Acredita-se que o espaço e a paisagem reproduzidos pelo ambiente virtual 

têm o potencial de estimular a visitação ao espaço real, que “continua fundamental 

para a vivência turística, uma vez que não há uma substituição do espaço pelo não-

espaço” (LEMOS, 2003 apud LEAL, 2006, p. 10). 

O capítulo seguinte apresenta o modo como o setor do turismo tornou-se 

dependente deste não-espaço representado pela comunicação virtual, para 

consolidar-se como atividade econômica na era digital. 
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CAPÍTULO II 

TURISMO E COMUNICAÇÃO VIRTUAL  

 
 
Presente em aspectos diversos do turismo, a comunicação revela-se como 

condição elementar para a realização da atividade turística. Através dos canais de 

comunicação expandem-se informações sobre destinos e produtos turísticos em 

todo o mundo. Também por eles, os lugares e atrativos turísticos são criados 

socialmente, passando de uma existência apenas localizada para serem 

redescobertos pelo turismo. 

Entendendo a comunicação como “processo que as pessoas empregam para 

compartilhar compreensão e significado” (Wurman, 2005, p. 81), destaca-se neste 

capítulo a influência da Internet sobre este seguimento quando relativo à promoção 

e prática das viagens turísticas, bem como o papel da Cartografia Digital e as 

Geotecnologias como elementos complementares à comunicação no turismo. 

 
 

2.1  E-turismo: as viagens na era da comunicação el etrônica 

 
 
Umas das mais importantes singularidades do turismo refere-se ao fato de 

que a aquisição do produto turístico ocorre anteriormente ao contato direto com o 

mesmo. Sendo o espaço geográfico seu principal objeto de consumo,  “o 

consumidor-turista tem de se deslocar até o produto a ser consumido, o lugar 

turítico” (CRUZ, 2001, p. 21). 

Por essa razão, a publicidade, especialmente na modalidade on line, torna-se 

determinante para influenciar o consumidor, transformando potenciais visitantes em 

turistas. Através do acesso prévio a imagens e informações de destinos turísticos, a 

Internet provoca a curiosidade do possível visitante, que estimulado em seu 

imaginário, sente-se despertado em viajar.  
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Nesse aspecto, a Internet atua como canal de distribuição de informações em 

multimídia sobre diversificados destinos de viagem e permite maior interação com o 

usuário em contraposição a veículos de comunicação tradicionais. Isto porque o 

crescimento das conexões com o ciberespaço evidencia que a apropriação social 

deste meio ocorreu de modo superior à todos os sistemas anteriores de 

comunicação. 

Castells (1999) e Wurman (2005) demonstram essa ascensão afirmando que  

A Internet, tem tido um índice de penetração mais veloz do que qualquer 
outro meio de comunicação na história: nos Estados Unidos, o rádio levou 
trinta anos para chegar a sessenta milhões de pessoas; a TV alcançou esse 
nível em quinze anos; a Internet o fez em três anos após a criação da teia 
mundial. (Castells, 1999, p. 439) 

 
A medida que um número cada vez maior de pessoas se liga na Internet, o 
público da televisão diminui. As pessoas preferem estar conectadas e em 
interatividade ao passivo sistema sofá-com-pipoca. (Wurman, 2005, p. 95) 

 
A influência da Internet tem provocado mudanças irreversíveis no setor do 

turismo, fazendo surgir um consumidor cada vez mais autônomo, seletivo e seguro, 

em razão do conjunto de informações ao qual está exposto. 

Enquanto os anúncios de outros veículos de comunicação noticiam 

determinado produto e seus respectivos benefícios, a web possibilita o mesmo ao 

consumidor, porém com informações mais detalhadas, de forma que o usuário reflita 

sobre os atributos do destino turístico, podendo até mesmo compará-lo a outras 

opções de viagem antes de efetivar de sua compra. (LAGE, 2000) 

Na atual era da comunicação eletrônica, a rede tornou-se um ambiente de 

competição para os promotores do turismo, de modo que se um destino não está 

presente na web pode correr o risco de ser preterido permitindo que o turista 

potencial faça opção por outro local de viagem.  

Assim, entende-se que pensar o turismo é, também, pensar a comunicação, 

sendo que a Internet apresenta-se, nestes novos tempos, como o mecanismo de 

uma significativa transformação no setor, dado seu poder midiático e estímulo ao 

consumo de destinos turísticos.  
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2.2  A Internet e o Turismo em números 

 
 

Como demonstrado no item anterior, a promoção e o acesso às informações 

no ambiente virtual têm um papel relevante na escolha de destinos turísticos. Para o 

setor do turismo, a publicidade  através da Internet representa-se como uma das 

principais fontes de informação para o planejamento das viagens. 

De acordo com a empresa de pesquisa IBOPE, no Brasil o número total de 

pessoas com acesso à Internet em qualquer ambiente, isto é, domicílios, trabalho, 

escolas, lan houses ou outros locais, atingiu 82,4 milhões no primeiro trimestre de 

2012. O crescimento foi de 3% sobre os 79,9 milhões do trimestre anterior e de 5% 

sobre os 78,2 milhões do primeiro trimestre de 2011, como anunciado na Figura 08. 

 

 

Embora os números do período apresentado não sejam absolutos em relação 

a proporção da população, é possível notar uma tendência crescente nas conexões, 

o que deve continuar se confirmando ao longo dos anos, sobretudo por meio de 

tecnologias, tais como banda larga e Internet móvel. Este crescimento acompanha o 

que já ocorre em todo o mundo, cujo número de usuários estima-se atingir 3 bilhões 

de pessoas até 2016, quase metade da população mundial. (OMT, 2013) 
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Figura 08 – Evolução do número de pessoas com acesso à Internet em qualquer 
ambiente. 

Fonte: IBOPE, 2012. 
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 Lévy (1999) já afirmava estas estatísticas apontando que a quantidade de 

pessoas que participam desta cibercultura seguiria em aumento exponencial, 

especialmente entre os mais jovens. A expansão deste mercado estimula a 

concorrência, contribuindo para o redução dos custos na oferta de conexões e 

invalida o argumento de que o ciberespaço é uma fonte de exclusão, uma vez que 

“neutraliza barreiras de classe social e econômica, de etnia e de idade”. (Wurman, 

2005, p. 02)  

O acesso à informação e serviços relacionados ao turismo através da Internet 

também é uma atividade frequente no Brasil. Em janeiro de 2011, segundo o IBOPE, 

mais da metade dos internautas brasileiros visitaram portais de viagens, sendo que 

neste período a subcategoria “Mapas e Informações de Viagens”, sobre a qual esta 

pesquisa se debruça, representou a maior parte da audiência e do crescimento da 

categoria, conforme é apresentado na Tabela 01. 

Tabela 01 – Usuários de comércio eletrônico: trabal ho e domicílios (em milhões) 

Categoria e subcategorias  Dez/10 Jan/11  Variação  

Viagens e Turismo 21.116 21.981 4,1% 

Mapas e Informações de Viagens 18.321 19.424 6,0% 

Multicategoria Viagens 8.679 8.967 3,3% 

Companhias Aéreas 4.575 5.182 13,3% 

Hotéis 2.515 2.931 16,5% 

Viagens Terrestres 1.576 1.665 5,6% 

Destinos 1.078 1.335 23,8% 

Cruzeiros 298 325 9,1% 

  

 
Em dezembro de 2011, os sites de viagens chegaram a 26,3 milhões de 

usuários, como destaca a Tabela 02. Os serviços de mapas e pacotes de turismo 

foram novamente apontados como as páginas que mais evoluíram. 

 

Fonte: IBOPE, 2012 
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Tabela 02 – Categorias com maior crescimento percen tual e evolução do número de usuários: 

trabalho e domicílios (em milhões) 

Categoria  Nov/10 Nov/11 Evolução  

Viagens 21.620 26.274 22% 

Automotivo 5.438 6.577 17% 

Entretenimento 7.586 9.150 11% 

Comércio Eletrônico 29.626 32.767 11% 

Família e Estilos de Vida 28.847 34.696 10% 

 
 

A Internet se estabelece como figura central da revolução tecnológica vigente 

e seu crescimento em ritmo acelerado dissemina-se pelo Brasil e pelo mundo, 

demonstrando que as tecnologias de informação e comunicação, e particularmente a 

web, tendem a reestruturar setores diversos da economia, especialmente o turismo 

por permitir a comercialização global dos produtos turísticos e moldar a maneira 

como as pessoas decidem e executam suas viagens. 

 
 
2.3  Informação e Comunicação: por um turismo além das imagens estéticas 

 
 

Consoante ao que foi exposto, a informação tem importância essencial para o 

turismo, sendo possível afirmar que sem ela o setor não teria o êxito atual. As 

informações disponibilizadas ao turista ajudam-no a planejar e a tomar decisões 

relevantes em antecipação à viagem, otimizando seu tempo e recursos. 

Por essa razão, a informação deve ser precisa, expressiva e confiável, de 

modo a cumprir o objetivo de colaborar com o turista no momento de fazer a escolha 

mais satisfatória para a sua viagem. Considerando-se a intangibilidade do produto 

turístico, o visitante não tem um contato direto com o destino antes de consumí-lo 

efetivamente no momento da viagem. Desse modo, as descrições e representações 

que compõe uma informação adequada tornam-se uma segurança contra 

expectativas irreais acerca do destino. 

Fonte: IBOPE, 2012 
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O acesso ao intenso fluxo de informações fornecidas pela web multiplicou as 

possibilidades de escolha do turista e abreviou a distância entre este e o destino 

turístico. Por esta razão, o viajante interessado em cultura e gastronomia, por 

exemplo, poderá buscar outras opções de locais turísticos que atendam às suas 

expectativas. Assim, o destino que apresentar a estratégia de comunicação mais 

adequada estará à frente na opção desse turista, por proporcionar-lhe o conforto de 

uma informação segura. 

Nessa perspectiva, se a informação for apropriadamente elaborada, ela será 

capaz de fornecer as condições necessárias para que um visitante virtual converta-

se em turista, decidindo por determinado destino entre um leque de opções. Ao 

passo que uma comunicação deficiente fará da Internet um mecanismo valorizador 

da oferta de outros concorrentes. 

A nova realidade na comunicação trouxe autonomia ao consumidor turista, a 

quem, a partir de então, pertence o domínio da informação. Uma vez que ele decide 

o momento, o conteúdo e o volume de mensagens que deseja saber, é o seu 

interesse que determina o início do processo comunicativo, pois  

o ciberespaço não apresenta centros difusores em direção aos receptores, 
mas sim espaços comuns que cada um pode ocupar e onde pode investigar 
o que lhe interessar, espécies de mercados da informação onde as pessoas 
se encontram e nos quais a iniciativa pertence ao demandante. (LÉVY, 
1999. p. 239) 

Deste modo, cabe aos agentes promotores do turismo adequar a informação 

para atrair a atenção e atender às necessidades deste público, voltando-se para a 

valorização do conteúdo, elemento tão importante quanto o modo como este é 

apresentado. 

É importante salientar que uma excessiva preocupação das organizações 

promotoras dos destinos tão somente com a forma, restringindo-se à imagens 

geradas em anúncios e na mídia, não contribui com a inserção do visitante em uma 

experiência turística satisfatória, tanto no ambiente virtual quanto no real. Por isso, a 

recente inquietação quanto ao conteúdo justifica que sejam realizados maiores 

investimentos em quantidade e qualidade informacional dos destinos, a fim de que o 

processo de decisão do turista seja continuamente aperfeiçoado. 
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Ao chegar em um local desconhecido, uma das primeiras necessidades do 

visitante é localizar-se e eleger as áreas mais importantes, para organizar suas 

visitas e deslocamentos. O turista espera obter estas informações com máxima 

eficiência, mínimo tempo e custo coerente com seus recursos (MENEZES; 

FERNANDES, 2003). 

Fornecer-lhe informações precisas, já nos primeiros contatos com o destino, 

até mesmo antes da viagem ocorrer, é um dos maiores desafios relacionados a uma 

infraestrutura de comunicação apropriada ao planejamento turístico local. Assim, os 

promotores do turismo têm a importante tarefa de comunicar adequadamente o 

destino turístico a um público cujo apetite por informação está muito mais refinado, 

em razão do acesso às novas tecnologias de comunicação. 

Para colaborar com o desenvolvimento de um planejamento turístico voltado a 

este novo turista, a Cartografia Turística e as Geotecnologias apresentam-se como 

áreas que possibilitam o uso de ferramentas importantes na identificação de 

situações envolvendo o espaço territorial, na disponibilização de informações físico-

territoriais e na representação da configuração de um território de interesse. Essas 

áreas podem ser compreendidas como elementos facilitadores da comunicação com 

o visitante e complementares às imagens fotográficas tão promovidas pelo 

marketing turístico. (Figura 09) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 09 – A comunicação virtual no turismo 

Fonte: Elaborado pela autora 
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2.4  Cartografia e Geotecnologias: elementos para a  comunicação com o turista 

 

As ciências cartográficas e da informação têm apoiado os estudos do turismo, 

transformando o planejamento turístico e a comunicação voltada para os diversos 

públicos do setor, como gestores, turistas e comunidades, já que possibilitam a 

estes uma visão holística do espaço geográfico. (RESENDE; XAVIER, 2008) 

Os documentos cartográficos voltados especificamente para os turistas 

devem representar e transmitir de forma segura os espaços e objetos que o visitante 

encontrará no destino turístico, visto que a  perda da confiança quanto à localização 

poderá transmitir insegurança e impactar negativamente sobre outros serviços de 

turismo.  

Morandi e Gil (2001) destacam a importância da representação cartográfica 

como meio de comunicação visual, também capaz de promover a motivação para o 

turismo. Além de orientar e coordenar lugares, os mapas fornecem informações para 

o usufruto racional do lugar escolhido e despertam no visitante o interesse em 

conhecer mais sobre a história local, a cultura e os atrativos naturais. 

Da mesma forma que outros produtos da comunicação turística, os mapas 

podem criar imagens e concepções prévias do lugar e, dessa forma, quando 

corretamente elaborados, atuam como elementos de sedução do futuro visitante, 

podendo ainda permitir que as pessoas tenham acesso à experiência e possam ver 

o ambiente  sob diferentes perspectivas. (Wurman, 2005) 

 De acordo com Rizzi (2001), ao serem publicados na Internet, os mapas 

podem funcionar como uma acessível e democrática interface para fotografias, 

textos, sons e outros mapas e informações. 

Wurman (2005, p. 81) faz afirmação semelhante ao explicar que “na era 

digital, o planejamento precisará cada vez mais da integração de palavras, imagens, 

sons e textura – explorando todas as maneiras de se comunicar”, pois quando estes 

elementos se encontram, cria-se a compreensão. Mapas interativos que integrem 

aspectos como estes são impossíveis de serem gerados em papel, mas estão 
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presentes no cotidiano de um número cada vez maior de pessoas através do 

ambiente virtual. 

Ramos (2005) esclarece que as novas tecnologias democratizaram a 

cartografia, sendo que  

hoje qualquer pessoa com acesso à Internet, mesmo que seja por meio de 
um telefone móvel, pode acessar um site de pesquisa de rotas, de acesso a 
mapas, pesquisar por mapas antigos ou mapas de lugares remotos. A 
geoinformação está em toda parte. (p. 15) 

 
A autora também afirma que esta nova realidade trouxe de volta à cartografia 

seu potencial interativo,  permitindo que o usuário “converse” agora não mais com o 

cartógrafo, mas com o mapa. 

Apesar de toda a notoriedade atribuída à cartografia atual, Rizzi (2001) 

aponta que no Brasil ainda há uma carência de mapas voltados ao atendimento do 

turista, os quais possam ser manipulados e explorados de forma rápida e fácil, 

possibilitando responder questões referentes à localização de pontos turísticos, 

hotéis, restaurantes, dentre outras localizações do interesse do turista. 

As geotecnologias apresentam-se como ferramentas capazes de auxiliar na 

identificação destes fatores específicos, viabilizando a apresentação visual e 

espacial de uma determinada área turística e permitindo a exposição dos dados e 

sua representação de forma figurada e temática, expressa em mapas, imagens de 

satélites, fotografias aéreas e modelos tridimensionais que resultam em simulações 

do espaço de interesse. 

As atividades envolvendo as geotecnologias são executadas por sistemas 

específicos, mais comumente chamados de Sistemas de Informação Geográfica – 

SIG, cuja sigla tem origem na tradução de Geographic Information System – GIS. 

Segundo Druck et al. (2004), SIG correspondonde a um sistema que realiza o 

tratamento computacional de dados geográficos e manipula a geometria e os 

atributos dos dados que estão georreferenciados, ou seja, localizados na superfície 

terrestre e representados numa projeção cartográfica.  
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Nodari et al. (2006) destacam o uso das geotecnologias no turismo, 

especialmente nos recursos oferecidos pelo SIG: 

A quantidade e o tipo de dados do setor turístico demandam uma 
ferramenta de gerenciamento que se defronta com as carências de um 
instrumento que otimize o armazenamento, análise e manipulação desses 
dados. Para o setor, um aspecto de grande importância é a necessidade de 
interligar um banco de dados com a localização espacial dos pontos 
turísticos ou de interesse turístico. Assim, a implantação de um Sistema de 
Informações Geográficas (SIG), em uma região de potencial turístico, 
subsidiaria o gerenciamento e a disponibilização de informações rápidas e 
precisas para comunidades e órgãos afins. (NODARI et al., 2006 apud 
RESENDE; XAVIER, 2008, p. 137) 
 

A partir do ambiente virtual, as geotecnologias apresentam duas importantes 

contribuições para o turismo, quais sejam  

a disponibilização de informações de um inventário turístico, antes somente 
consultadas pelos planejadores e depois engavetadas; e uma estratégia de 
marketing turístico evasivo eficiente (pois um maior número de informações 
é captado pelo inconsciente do usuário), barato e de alcance mundial, que 
tem diminuído as incertezas do consumidor na hora da compra do produto 
turístico. (RESENDE; XAVIER, 2008, p. 142). 

 
O crescimento da atividade turística depende de informações precisas sobre o 

espaço de interesse e requer contínua qualificação e especialização de seus 

produtos e serviços. O município que possibilitar aos interessados conhecer o mapa 

da cidade com suas principais atrações, tais como hotéis, restaurantes, pontos 

turísticos e comércio, e oferecer essas informações de maneira simples e rápida, 

estará alavancando o desenvolvimento do turismo em seu espaço. 

Depreende-se que a cartografia e as geotecnlogias, aliados às vantagens da 

comunicação no espaço virtual, favorecem o turismo ao disponibilizar informações 

acessíveis, transparentes e cada vez mais democráticas para a formação de um 

turista participativo e consciente. 

 

 

 

 

 



53 
 

CAPÍTULO III 

CARTOGRAFIA E GEOTECNOLOGIAS NO TURISMO 

 
 

O espaço turístico corresponde a um conjunto de informações complexas, 

envolvendo imagens e mensagens, que necessitam ser organizadas afim de serem 

compreendidas e apropriadas pelo turista. A Cartografia, associada às 

Geotecnologias, compreende uma forma de comunicação que pode colaborar com o 

turismo, por meio da sistematização dessas informações em mapas turísticos, 

possibilitando aos interessados uma visão pormenorizada do espaço geográfico. 

De maneira geral, atualmente é possível observar um significativo 

crescimento no uso de mapas. Informações cartográficas disponibilizadas em mídias 

diversificadas, especialmente a Internet, ampliaram o público interessado em extrair 

informações de mapas para localizar endereços, traçar rotas, identificar serviços em 

determinada região geográfica, conhecer atrativos turísticos de um local. 

Joly (1990) já apontava o mapa como  

um objeto de uso corrente, tanto na pesquisa científica quanto no 
planejamento territorial ou na vida cotidiana. Todos já viram mapas na 
escola, na televisão, no jornal, na publicidade. Com os mapas rodoviários, 
as plantas de cidades, os prospectos turísticos, todos estão familiarizados 
com esse modo de expressão. E, não obstante, quem conhece a fundo 
suas possibilidades? Quem sabe mesmo lê-los com o máximo de vantagem 
e de eficácia? (p. 131) 

Assim, faz-se necessário destacar também os usos da Cartografia como 

instrumento de um marketing turístico inadequado, no qual são divulgados mapas 

meramente ilustrativos, que apresentam distorções diversas e impossibilitam uma 

melhor comunicação entre o turista e o lugar visitado. 

Neste sentido, Uller (2010) apresenta o turismo como uma atividade 

econômica que permite certa “comercialização da paisagem”, sendo que na política 

do setor, pouco ou nada se fala sobre a problemática da leitura das paisagens pela 

produção de mapas voltados ao mercado turístico. 
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Desse modo, neste capítulo abordaremos a associação entre Cartografia e 

Turismo, bem como as contribuições das Geotecnologias para essa relação tendo 

em vista os avanços na história da Cartografia que culminaram na disseminação do 

uso de mapas em larga escala. 

 
 
3.1  Relacionando Cartografia e Turismo 

 
 

Para que se desenvolva adequadamente, o turismo necessita de 

investimentos diversos em transporte, hotelaria, restaurantes, opções de lazer 

cultural e apreciação de recursos naturais. Outro investimento igualmente 

importante, mas que não tem alcançado a devida relevância na prática da gestão 

pública no Brasil, é a organização da informação turística existente, através de 

documentos cartográficos.  

Atentar para a sistematização dessas informações é indispensável para iniciar 

o visitante em uma experiência turística satisfatória já nos primeiros contatos com o 

destino – e, cada vez mais, de maneira remota, por meio das imagens, dados e 

informações disponibilizados em material publicitário, especialmente nas mídias 

eletrônicas. 

A ausência de informação turística cartográfica, adequadamente elaborada, 

demonstra a necessidade de uma ampla discussão acerca das contribuições da 

Cartografia para a comunicação no Turismo, bem como a estreita relação 

determinada por essas áreas. 

Buscando estabelecer uma associação entre a Cartografia e o Turismo no 

curso da história, Martinelli (2002) aponta a Tábua de Peutinger (Figura 10) como 

um primitivo mapa turístico. Este documento apresentava 200.000 km de estradas 

do Império Romano na Idade Média, com cidades, distâncias, locais de estalagem e 

culto, mares, rios, florestas e montanhas, representando o mundo até a costa índica. 
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De acordo com Wurman (1991), no passado os mapas em papel eram 

considerados produtos elitistas, identificados com o poder, principalmente quanto às 

rotas de comércio e estratégias militares. Nesta época, a soberania das nações e 

seu poder econômico relacionavam-se à sua capacidade de mapear novos 

descobrimentos. 

O avanço científico popularizou o acesso e o uso de mapas, tanto que 

atualmente, o poder dos mapas associa-se ao domínio de informações que auxiliem 

na tomada de decisões e à orientação sobre a realidade de um lugar, de modo a 

proporcionar o conforto do saber. No turismo, os mapas atuam mostrando a 

informação necessária para explorar um novo território.  

A Cartografia do Turismo pode ser trabalhada sob duas abordagens, quais 

sejam, o planejamento turístico e os mapas para turistas (Figura 11). A primeira tem 

como propósito subsidiar informações necessárias ao desenvolvimento do turismo. 

Já a segunda – mais relevante para este trabalho – busca orientar turistas em visita 

a uma determinada localidade. (MENEZES; FERNANDES, 2003) 

 

Figura 10 – Recorte da Tábua de Peutinger (pergaminho com mais de 6m de comprimento) 

Fonte: www.historiadacartografia.com.br 
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Tanto no atendimento ao planejador quanto aos visitantes, a informação 

turística importante para a Cartografia deve ser geográfica, sendo definida por 

Menezes; Fernandes (2003, p. 06) como 

qualquer informação física, social, biológica, econômica, ecológica, 
ambiental, etc, que possua a possibilidade de ser associada ou relacionada 
a um posicionamento sobre a superfície terrestre. Se uma determinada 
informação possuir uma localização espacial, sobre a superfície terrestre, 
vinculada a algum sistema de posicionamento, caracteriza uma informação 
turística geográfica. Por exemplo, a tabela de preços da rede hoteleira de 
uma cidade, é uma informação turística, porém não geográfica. Porém a 
localização de cada um dos hotéis, já é uma informação geográfica. 

Para Duque; Mendes (2003, p. 10), esta conjugação entre dados geográficos 

e não geográficos gera situações ambientais nas quais é possível obter “ganho de 

conhecimento sobre uma realidade existente, assim como permitir estudos de 

previsão de mudanças (cenários ambientais) e simulações de consequência de 

intervenção na paisagem.” 

Em visita a um local de atração turística, a primeira necessidade do visitante é 

localizar-se, identificando o que existe à sua volta e os atrativos que gostaria de 

conhecer. Dessa forma, perguntas tais como “Onde estou?”; “Aonde vou?”; “Como 

vou?”; e “Por onde vou?”, elencadas por Menezes; Fernandes (2003), devem ser 

Figura 11 – Abordagens da Cartografia do Turismo 
 

Fonte: Organizado pela autora, com base em Menezes e Fernandes, 2003; Oliveira, 2005; 
Duque e Mendes, 2006; Uller, 2010 
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respondidas com exatidão e fidelidade, já que turistas, de maneira geral, não são 

especializados em leitura de mapas. 

A Cartografia torna-se então essencial para o turista na medida em que 

possibilita uma ampla visão do espaço geográfico, agregando informações 

relevantes à organização de suas atividades, tal como a decisão pelos atrativos 

turísticos de maior interesse. Tanto é assim, que Oliveira (2007, p. 109) afirma: 

Os mapas turísticos funcionam também como instrumentos para se antever 
os espaços turísticos, mesmo à distância, ou seja, eles têm a capacidade de 
criar imagens sobre os lugares que serão visitados. Neste sentido, os 
mapas podem direcionar inclusive as escolhas sobre os destinos turísticos a 
serem visitados. 

Conforme Uller (2010), através da informação gerada pelo conjunto de 

símbolos e elementos cartográficos representados no mapa turístico, o visitante irá 

se guiar para conseguir chegar ao lugar desejado com mais facilidade e 

entendimento, sem aborrecimentos. 

Os mapas voltados para turistas exercem também um papel motivador, pois 

segundo Martinelli (2002), além de orientar e coordenar lugares, as informações nele 

contidas contribuem para que o visitante possa usufruir racionalmente o lugar 

escolhido.  

Ampliando as possibilidades de contribuições da cartografia turística, Oliveira 

(2007, p. 67), apresenta as considerações de Kokkonen; Peltonen (1999), que  

apontam 3 fases em que os mapas turísticos costumam ser mais utilizados 
pelo setor de turismo: na fase pré-ação (de definições), os mapas mostram 
a diversidade de uma área turística e agem como instrumentos de 
persuasão do turista; na fase da ação local (já no espaço turístico), os 
mapas são usados para descrever o leque de comodidades na destinação 
escolhida e para direcionar os visitantes; e, na fase pós-ação, os mapas 
deveriam mostrar ainda mais oportunidades e desejos insatisfeitos e 
apontar para a necessidade de retorno e fortificação de laços com o cliente 
(como, por exemplo, entre o turista e um estabelecimento do setor turístico).  

De todos esses modos, o objetivo fundamental da Cartografia para turistas é a 

localização clara dos atrativos de uma área. Por isso, Oliveira (2005) destaca a 

importância de simplificar o conteúdo, filtrando informações insignificantes no 

momento da escolha dos elementos da paisagem que constarão no mapa. Tal 
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procedimento evita que o mapa se apresente visualmente carregado, limitando a 

localização dos pontos turísticos.  

Uller (2010) aponta que a desinformação resultante de um mapa mal 

elaborado afasta os turistas, dificultando sua possibilidade de acesso ao local 

almejado, visto que os mesmos são obrigados a se informar por outros meios, como 

os questionamentos no local com frequentes paradas, que nem sempre possibilitam 

uma informação exata. 

A autora também denuncia a carência de pessoal especializado na 

elaboração de mapas para atuação específica no setor do turismo. 

A produção em massa de mapas de turismo por empresas especializadas 
vem mostrando a substancial ausência dos profissionais da comunicação 
cartográfica (cartógrafos e geógrafos) permitindo assim que essa mais 
recente popularização dos mapas se faça sem qualquer respeito às regras 
básicas, ora da comunicação em si, ora do que representa a produção de 
identidades físicas do espaço e sua representação. (ULLER, 2010, p. 69) 

 

Tomando-se o caso do munícipio de Alto Paraíso, o turista poderá encontrar 

dificuldades semelhantes às apontadas por Uller (2010) e Oliveira (2005, 2007), 

visto ser bastante restrita a disponibilização de mapas impressos e digitais para a 

região e considerando-se que os mesmos possuem problemas de escala, projeção, 

coordenadas ou mesmo de representação gráfica. 

Na Figura 12 é apresentado o exemplo de um mapa local com sérias 

limitações à comunicação entre o turista e o espaço urbano do município em 

questão. Com modo de implantação pontual e linear, este mapa apresenta erros 

cartográficos diversos, tais como ausência de escala, elemento importante para 

estabelecer relações de proporção entre o mapa e o mundo real; utilização de uma 

cor única como variável visual para representar elementos de caráter qualitativo, 

como os caminhos temáticos e os roteiros principal e secundário e por fim, o uso da 

variável visual tamanho, demonstrada pelos círculos que parecem estabelecer uma 

indistinta relação de ordem neste mapa. 
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 Figura 12 – Mapa de Roteiro Turístico de Alto Paraíso (2011) 
 

Fonte: ARC Consultoria Empresarial – disponível gratuitamente 



60 
 

O mapa representado na Figura 13 também apresenta problemas 

semelhantes como a ausência de escala cartográfica, legenda e também de título, 

elemento indispensável para a identificação do conteúdo e o recorte espacial do 

mapa. Outro aspecto negativo é a utilização de símbolos iconográficos muito 

pequenos (núcleo urbano, aeroporto, trilha para ciclismo), cuja percepção torna-se 

ainda mais dificultada pela escolha de uma imagem como fundo de mapa. 

Igualmente, a escolha somente da variável visual forma não foi suficiente para 

demonstrar os tipos de atrativos existentes na região. 

Fonte: Elias Martins (s. d.) – disponível para compra 

Figura 13 – Mapa Turístico da Chapada dos Veadeiros 
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Portanto, depreende-se que produtos cartográficos como estes não cumprem 

o papel de identificar com clareza a oferta turística e a localização das áreas a partir 

do interesse do visitante. E a partir dessa consideração, pergunta-se: como proceder 

na elaboração de um mapa capaz de cumprir o objetivo da cartografia para turistas?  

Para Wurman (1991), a resposta relaciona-se às ideias que deram origem ao 

pretenso mapa e a vivência que deverá proporcionar ao usuário. Portanto, “a melhor 

maneira de concluir um projeto é definir sua finalidade essencial, seu objetivo mais 

básico. Qual o objetivo a ser alcançado? Qual o motivo para iniciá-lo? É aqui que 

reside a solução. A originalidade está nas origens.” (Wurman 1991, p. 88 e 89)  

No intuito de propor critérios para a representação correta de mapas voltados a 

turistas e considerando-se a preocupação com a simbologia e normas cartográficas, 

o trabalho de Santil, Queiroz e Freire (2002) traz a adaptação de um roteiro para 

elaboração de mapa turístico criado pela Sociedade Suíça de Cartografia. Este 

roteiro é empregado em cinco etapas descritas a seguir e explicitadas na Figura 14. 

1) Finalidade: corresponde a definição do objetivo primordial do mapa e o seu 

público-alvo. 

2) Generalização conceitual: nesta etapa são determinados os elementos que 

serão representados graficamente e aqueles de menor relevância para os 

propósitos do mapa. 

3) Realização gráfica: momento no qual são decididos os símbolos mais coerentes 

com os elementos do espaço real que se deseja representar. 

4) Generalização gráfica: emprego gráfico e prático da simbologia associada ao 

elementos do real definidos conceitualmente para serem expressos no mapa. 

5) Avaliação da imagem: revisão criteriosa do resultado final produzido pelo mapa 

com base no objetivo pretendido inicialmente, para correções conforme houver 

necessidade. 
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O cuidado com o tratamento da informação contida nos mapas para turismo, 

conforme aqui exposto, possibilitará que seja colocado nas mãos do turista um mapa 

adequado às suas expectativas, contribuindo com uma percepção enriquecedora 

acerca do espaço turístico. 

Pode-se inferir também que a Cartografia facilita a comunicação com o turista, 

fornecendo informações claras e objetivas, que possibilitam uma correta 

compreensão do espaço representado e das informações expressas no mapa, 

quando elaborado adequadamente. 

 

Figura 14 – Etapas para elaboração de mapa turístico 
 

Fonte: Swiss Society of Cartography (1977) apud Santil, Queiroz e Freire (2002) 
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3.2  Tecnologias do Geoprocessamento na Cartografia  para Turistas 

 
 

Tendo o espaço geográfico como elemento em comum, pode-se considerar –

mesmo de maneira incipiente - que existe uma relação substancial também entre 

Turismo, Cartografia e Geoprocessamento. Este último oferece ferramentas que 

favorecem muito o planejamento e a sistematização de informações em áreas de 

interesse turístico, permitindo o processamento e cruzamento de dados nos espaços 

analisados. 

Considerado um campo de estudo relativamente recente, o 

Geoprocessamento é parte de uma revolução no conhecimento geográfico, cujo 

conjunto é conhecido pelo termo Geotecnologias, as quais estão voltadas para a 

coleta, tratamento, análise e disponibilização de informações com referência 

geográfica. (ROSA, 2005) 

De acordo com Veiga e Silva (2004, p. 189), o Geoprocessamento consiste 

no processamento informatizado de dados georreferenciados, utilizando programas 

computacionais que permitem a visualização da informação cartográfica “em forma 

de mapas, relatórios e tabelas, constituindo ferramenta de análise e subsídio à 

tomada de decisão”. 

Ainda conforme esses autores, o Geoprocessamento é útil porque transforma 

os meios de utilização da informação, desde a coleta até a sua disseminação da 

mesma, sendo que a maior contribuição se relaciona à 

possibilidade de processar geograficamente informação confiável, precisa e 
rapidamente acessível, para elaboração de planos e estratégias 
necessários à gestão do território municipal, compatíveis com as 
características particulares de cada sociedade e do espaço por ela ocupado 
ou produzido. (VEIGA; SILVA, 2004, p. 190) 

Sobre todas essas vantagens e possibilidades do Geprocessamento, Câmara; 

Davis (2001) acrescentam: 

Num país de dimensão continental como o Brasil, com uma grande carência 
de informações adequadas para a tomada de decisões sobre os problemas 
urbanos, rurais e ambientais, o Geoprocessamento apresenta um enorme 
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potencial, principalmente se baseado em tecnologias de custo relativamente 
baixo, em que o conhecimento seja adquirido localmente. (p. 02) 

Na área específica do turismo, podem-se indicar alguns campos nos quais o 

Geoprocessamento pode atuar: 

• Indicando rotas de acesso aos pontos turísticos, inclusive qualificando-as, por 

exemplo, a respeito do nível de acessibilidade, infraestrutura e grau de 

conservação; 

• Mapeando equipamentos de apoio ao turismo (por exemplo, bares, restaurantes, 

hotéis e transporte); 

• Incluindo um registro de informações geográficas e estatísticas, em portal do 

município na Internet; 

• Representando a diversidade ou a hierarquia existente nos atrativos turísticos, 

como forma de subsidiar a interpretação das paisagens; 

• Criando uma base que integra dados e informações das mais diversas fontes e 

naturezas (mapas, imagens de satélite, fotografias, hipertextos, gráficos, 

estatísticas, dentre outros), georreferenciados no espaço turístico; 

• Gerando simulações virtuais de passeios pelos espaços turísticos, por meio da 

conjugação de informações topográficas (modelos digitais de elevação), 

imagens de satélite, fotografias, dentre outros. 

• Subsidiando a criação de uma página na Internet com todos esses dados e 

informações organizados por temas ou outras formas de consulta. 

No conjunto de tecnologias do Geoprocessamento, destacam-se a Cartografia 

Digital, o Sistema de Posicionamento Global – GPS , o Sensoriamento Remoto e os 

Sistemas de Informação Geográfica – SIG, sendo este último o mais amplamente 

discutido neste trabalho. 

A origem dos SIG remete ao surgimento da Cartografia como ciência e dos 

primeiros mapas com considerável exatidão. O termo Sistemas de Informação 

Geográfica – SIG (derivado do inglês, Geographic Information System - GIS) é 

muitas vezes confundido com Geoprocessamento, como se fossem 

correspondentes. No entanto, Rosa (2005) distingue-os sinteticamente, explicando 

que o primeiro refere-se ao processamento de dados gráficos e não gráficos com 
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ênfase em análises espaciais e modelagens de superfícies, enquanto o segundo 

envolve um conceito mais abrangente e representa qualquer tipo de processamento 

de dados georreferenciados. 

Conforme Câmara; Davis (2001), um SIG é capaz de oferecer ao 

administrador uma visão inédita do ambiente de trabalho, por meio de uma 

plataforma na qual todas as informações disponíveis sobre determinado assunto 

podem ser acessadas facilmente, já que estão interrelacionadas com base no que 

lhes é fundamentalmente comum, a saber, a localização geográfica. 

Esses autores acrescentam também que, todas as vezes que a posição 

geográfica – o “onde” – aparece entre problemas que precisam ser solucionados por 

um sistema informatizado, haverá uma oportunidade para considerar a adoção de 

um SIG. 

Quanto à conceituação de SIG, não existe na literatura uma definição única, 

comum aos diversos campos que fazem uso dessa tecnologia. Silva, A. B. (2003) 

esclarece que a construção de um conceito é desafiadora, tendo em vista as 

seguintes razões: 

• Os SIG são uma tecnologia recente, sendo diretamente influenciados nos 

últimos anos pelo acelerado crescimento teórico, tecnológico e organizacional da 

teoria da comunicação; 

• O uso comercial dos SIG gerou figuras de linguagem que ora engrandecem, ora 

diminuem as verdades em torno dessa tecnologia; 

• O avanço nos sistemas computacionais que suportam SIGs gerou figuras de 

retórica e neologismos;  

• O grande número de consultores em SIG gerou informações conflituosas sobre o 

significado do termo; 

• A utilização do SIG em várias áreas criou conceitos diversos; 

• Há um considerável debate acadêmico envolvendo qual seria o enfoque 

principal dos SIG. 

Assim, são retratados autores diversos da literatura científica, dos quais 

Câmara; Davis (2001) e Silva, A. B. (2003) destacam as seguintes definições: 



66 
 

“conjunto poderoso de ferramentas para coletar, armazenar, recuperar, 

transformar e visualizar dados sobre o mundo real” (BURROUGH, 1987); 

“um banco de dados indexados espacialmente, sobre o qual opera um 

conjunto de procedimentos para responder a consultas sobre entidades espaciais.” 

(SMITHET et al., 1987); 

“um sistema para capturar, armazenar, checar, manipular, analisar e exibir 

dados, os quais são espacialmente referenciados à terra.” (Departament of 

Environment – DOE, 1987); 

“um sistema de suporte à decisão que integra dados referenciados 

espacialmente num ambiente de respostas a problemas” (COWEN, 1988); 

“uma entidade institucional, refletindo uma estrutura organizacional que 

integra a tecnologia com um banco de dados, especialistas e um contínuo suporte 

financeiro.” (CARTER, 1989) 

“um conjunto manual ou computacional de procedimentos utilizados para 

armazenar e manipular dados geo-referenciados” (ARONOFF, 1989); 

A despeito desta variedade de visões e também dos usos do SIG em áreas 

diversas, é possível depreender sua contribuição para a captura, gerenciamento, 

manipulação, análise e saída de dados espaciais referenciados geograficamente, 

para a solução de questões complexas em planejamento e gestão. 

A Figura 15 destaca os componentes de um SIG que são apresentados por 

Loch (2006) que os divide em:  

• Hardware: computador e periféricos de entrada e saída; 

• Software: programas constituídos em módulos para a execução de variadas 

funções; 

• Dataware: banco de dados, elemento fundamental de um SIG e geralmente, a 

parte mais dispendiosa do projeto 

• Peopleware: o profissional, a pessoa responsável pela implementação e uso de 

um SIG.  
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Segundo Silva, A. B. (2003), um SIG deve responder a questões básicas 

relacionadas ao seu objetivo, como exemplificado no Quadro 02. 

 

Análise  Pergunta Geral  Exemplo  

Localização O que está em ...? Há restaurantes próximos ao centro de eventos? 

Condição Onde está...? 
Qual a principal área de proteção ambiental da 

região? 

Tendência O que mudou...? Qual a taxa média de ocupação nos últimos 5 anos? 

Rota Qual o melhor caminho...? Como chego mais rápido ao aeroporto? 

Padrão Qual a melhor variável...? Qual a distribuição de leitos em Alto Paraíso? 

Modelamento Se ocorrer... 
Qual o impacto na oferta de restaurantes se 

recebermos 40% a mais de visitantes? 

 

Fonte: Loch, 2006 

Fonte: SILVA, A. B. 2003 (Adaptado) 

 

Figura 15 – Componentes do SIG 
 

Quadro 02 – Questões básicas a serem respondidas por um SIG  
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Outros objetivos de um SIG apontados por Silva, A. B. (2003) referem-se à 

elaboração mais rápida de mapas; redução dos custos de produção dos mesmos; 

criação de mapas para situações particulares, em que especialistas não estejam 

disponíveis, ou seja, técnicos podem elaborar mapas específicos por meio de um 

SIG personalizado; capacidade de experimentos com representações gráficas 

diferentes partindo de um mesmo banco de dados; facilitação no uso de mapas, já 

que as informações apresentadas são determinadas pelo usuários; produção de 

mapas mais elaborados; possibilidade de revisão e atualização das informações. 

Graças ao grande desenvolvimento tecnológico, os dados dos SIG estão cada 

vez mais acessíveis, podendo ser coletados e manipulados por ferramentas que 

apresentam uma amplitude de técnicas de aplicação. Com a utilização de 

metodologia adequada, estes softwares permitem transformar dados analógicos em 

digitais, de modo que os SIG passam a ser utilizados com abrangência, oferecendo 

soluções inteligentes em áreas como gestão ambiental, planejamento urbano, saúde 

pública, marketing, agronegócios, engenharia, demografia e outras áreas, incluindo 

o turismo. 

Apesar da série de possibilidades e aplicações do SIG, que o tornam um meio 

eficiente na gestão do tempo e recursos em campos diversos, Oliveira (2005) 

ressalta um aspecto fundamental quanto às escolhas e concepções do gestor, 

afirmando que a tecnologia exige 

que o planejador saiba o que precisa, pode ou deve ser correlacionado, 
analisado ou avaliado, pois um SIG é uma ferramenta que não pensa sobre 
o problema, apenas executa aquilo que o operador lhe indica numa 
sequência de comandos. (p. 37) 

Ante ao exposto, infere-se que a associação entre a tecnologia dos SIG e a 

Cartografia para turistas potencializa significativos benefícios para se pensar o 

espaço turístico, auxiliando em processos decisórios de instâncias diversas ligadas 

ao turismo. Tal contribuição atende ao anseio de planejadores e visitantes, ávidos 

por acesso à informações precisas e seguras, especialmente sob o ponto de vista 

geográfico. Essa realidade hoje é possível graças aos avanços oriundos da história 

da Cartografia e dos SIG, tratada a seguir. 
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3.3  Da Cartografia ao SIGWeb: a popularização da g eoinformação e sua 

aplicação no turismo 

 
 

A Cartografia é uma forma de comunicação presente no cotidiano da 

humanidade desde os primórdios da história. Acredita-se que os mapas sempre 

acompanharam a humanidade em seu anseio por preservar a memória dos lugares 

e registrar deslocamentos por meio de representações simbólicas e gráficas. Dessa 

maneira, o homem criou os primeiros esboços cartográficos e aprendeu “a gravar os 

seus detalhes em placas de argila, madeira ou metal, ou a desenhá-los nos tecidos, 

nos papiros e nos pergaminhos.” (JOLY, 1990, p.31) 

Assim, tem-se que, desde o princípio, o progresso da Cartografia atrelou-se 

às formas de elaborar, armazenar e utilizar os mapas e, posteriormente, as 

preocupações ampliaram-se para a manipulação e distribuição da informação 

cartográfica. A evolução desses conhecimentos ocorreu concernente ao 

desenvolvimento da humanidade e alcançou seu ponto máximo após as 

transformações nas tecnologias de comunicação e da informática. 

As várias mudanças impostas pelas novas tecnologias permitiram ampliar a 

potencialidade dos mapas e, neste sentido, ressalta-se o despontamento da 

Cartografia Digital que, segundo Queiroz Filho; Rodrigues (2007, p. 77), “viabilizou o 

aumento da interatividade e de exploração dos dados espaciais.” 

Avaliando essas profundas transformações na Cartografia, decorrentes de 

toda a evolução no campo da informática, Ramos (2005) destaca como mais 

importantes: 

• Maior acessibilidade à tecnologia para criação de mapas, antes restrita apenas 

aos especialistas no tema; 

• Mudança na finalidade de produzir mapas, que evoluíram da simples 

comunicação de resultados para a exploração de informações; 

• Produção de novos mapas, cujo conteúdo seria impossível reproduzir em papel, 

como mapas com elementos de multimídia, animações cartográficas, atlas 

digitais e os mapas interativos em 3D.  
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Queiroz Filho; Rodrigues (2007) apontam ainda como marco dessa nova 

etapa nas representações cartográficas, o surgimento do Sensoriamento Remoto, 

cuja origem associada à fotografia aérea, possibilitou a representação de qualquer 

área do planeta com enorme riqueza de detalhes. 

Quanto à tecnologia aplicada aos levantamentos terrestres, salienta-se 

também o início do desenvolvimento do Global Positioning System (GPS), ocorrido 

na década de 1970. De acordo com Silva, A. B. (2003), o GPS foi projetado pelo 

Departamento de Defesa norte-americano para fornecer a posição instantânea, bem 

como a velocidade de um ponto sobre a superfície da Terra, ou bem próximo a ela. 

O autor explica este período histórico das técnicas de aquisição de dados 

enfatizando que 

em 1991, o GPS entrou em operação e, em 1993, a constelação de satélites 
foi concluída. Pode-se dizer que o GPS foi projetado de forma que em 
qualquer lugar do mundo e a qualquer momento existam pelo menos quatro 
satélites acima do plano do horizonte do observador (SILVA, A. B. 2003, p. 
101) 

Juntamente com esse progresso, o SIG foi incorporado a setores diversos da 

sociedade e também se estabeleceu como elemento responsável pela elevação do 

grau de interatividade na apresentação de dados espaciais. 

Silva, A. B. (2003) aponta os anos 1980 como o período determinante no 

progresso da tecnologia dos SIG, visto que neste momento a arquitetura dos 

sistemas, os periféricos e os aplicativos foram interligados em rede, de modo que o 

conjunto agregou uma poderosa capacidade de produção gráfica, processamento de 

atributos e análises espaciais. Assim, o que se seguiu foi o estabelecimento das 

funções dos SIG e, na década de 1990, um aumento crescente da integração com o 

usuário, facilitando o uso de aplicativos. 

No contexto desse período, outro fator a ser destacado relaciona-se ao 

advento da Internet, que possibilitou uma maior velocidade na elaboração e 

disponibilidade de informações cartográficas. 

Considerada o mais importante meio de distribuição de mapas existente 

(Figura 16), a Internet é uma grande rede de comunicação mundial por 
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computadores interligados através do protocolo TCP/IP – Transmission Control 

Protocol/ Internet Protocol. De acordo com Queiroz Filho e Rodrigues (2007), esses 

protocolos são responsáveis por dividir e remontar dados em pacotes de informação 

e encaminhar esses pacotes desde a origem até o seu destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O serviço para o acesso à Internet, a World Wide Web, ou apenas web, é 

didaticamente sintetizado por Queiroz Filho e Rodrigues (2007, p. 75) como “uma 

grande coleção de documentos hipermídia interligados por hipertexto. É um sistema 

distribuído de informações que utiliza o protocolo HypertText Transfer Protocol 

(HTTP).” 

Compreendendo os mapas como um dos componentes mais importantes da 

Internet, esses autores buscaram mensurar os efeitos da web na ciência 

cartográfica, relativamente ao seu período histórico e produção nos dias atuais. Eles 

concluem que 

O seu impacto na Cartografia, do ponto de vista da produtividade, já poderia 
ser considerado maior do que o da imprensa, de Gutenberg. Estima-se que 
a produção mundial era, em 1999, de aproximadamente 10 milhões de 

Fonte: Wikimedia Commons 

Figura 16 – Estrutura da rede Internet, demonstrando o fluxo quantitativo de 
informações. 
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mapas por dia. Outra avaliação, feita em 2003, aponta uma cifra superior a 
20 milhões de mapas veiculados diariamente pela Internet. (QUEIROZ 
FILHO; RODRIGUES, 2007, p. 75) 

Impulsionada pelo surgimento da Internet, a tecnologia dos SIG voltou-se 

para informações mais dinâmicas e evoluiu para o ambiente web, viabilizando a 

exploração e disponibilização de novos conteúdos e conhecimentos aos usuários 

desta ferramenta. 

A combinação entre a Internet e os sistemas de informação geográfica 
oferece novas e fascinantes possibilidades, tanto no que se refere à 
distribuição de informação geográfica quanto em relação à forma como os 
sistemas de informação geográfica são utilizados. (GARTNER, 1999, apud 
RAMOS, 2005, p. 137) 

A associação entre Cartografia Digital, Internet e SIG, tem o potencial de 

responder a uma demanda expressiva por novas aplicações no campo da 

geoinformação e dos produtos cartográficos, de modo a viabilizar informações 

rápidas e precisas ao usuário do ambiente web. 

Atendendo a essa tendência crescente, tem-se no programa Google Earth, a 

maior plataforma10 de popularização das ferramentas do Geoprocessamento dentre 

os sistemas disponíveis no mercado. Queiroz Filho; Rodrigues (2007) caracterizam-

no como uma interface tridimensional do globo terrestre, gratuitamente obtida 

através do endereço eletrônico http://www.google.com/earth/index.html. 

Com uma proposta de oferecer informação geográfica de todo o planeta ao 

alcance dos dedos, o Google Earth é um software que 

combina imagens de satélite, o modelo digital de elevação (MDE) do Shuttle 
Radar Topography Mission (SRTM), mapas e a capacidade de busca de 
informações do serviço homônimo. Permite visualizar o planeta, como se o 
usuário estivesse dentre de uma nave espacial. Para as regiões em que há 
disponibilidade de imagens de alta resolução e MDE, o usuário pode voar 
até reconhecer a sua residência e localizar os elementos da vizinhança, em 
três dimensões. Dependendo do país, possibilita a busca de escolas, 
restaurantes e hotéis. (QUEIROZ FILHO; RODRIGUES, 2007, p. 149) 

 

                                                 
10 Conforme publicação do portal de geoinformação MundoGeo, dados divulgados pela gerência de 
tecnologia do Google Earth, em 2007, estimavam o número de usuários do software em mais de 200 
milhões de pessoas, apenas dois anos após seu lançamento. 
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Disponível em duas versões – gratuita e comercial – o Google Earth 

apresenta uma interface que exibe ampla variedade de informações de qualquer 

ponto terrestre em um globo virtual. Com isso, possibilita a usuários não 

especializados em leituras cartográficas atuarem como produtores de informação, 

por meio do acesso a imagens de satélite, mapas diversos11, fotografias12, vídeos e 

curiosidades sobre locais de interesse, tais como cidades, paisagens, atrativos 

turísticos, edificações ou os arredores de sua própria casa. 

O Google Earth foi lançado em 2005 a partir da aquisição do programa Earth 

Viewer, desenvolvido pela empresa norte americana Keyhole, Inc. Disponível para 

uso em computadores pessoais, seu despontamento impulsionou a utilização de 

mapas on line interativos pelo grande público. 

                                                 
11 O Google Maps é uma ferramenta que oferece pesquisa de endereços e visualização de mapas e 
imagens de satélite, disponibilizados gratuitamente na Internet pela empresa Google, no endereço 
eletrônico http://maps.google.pt/. 
12 O Panoramio é um serviço da empresa Google que, através da Internet, permite o armazenamento 
e compartilhamento de fotografias, associadas a mapas e localizações dos lugares onde foram 
tiradas e posteriormente anexadas ao Google Earth após avaliação. Disponível no endereço 
eletrônico http://www.panoramio.com/. 

Fonte: Google Earth, 2013 

Figura 17 – Tela de trabalho do Google Earth 
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Parafraseando Allen (2009), Lima (2012, p. 18) aponta uma perspectiva 

histórica na qual o Google Earth apresenta-se como uma resposta às necessidades 

cartográficas surgidas nos últimos anos, que envolveu tanto a tradição ocidental de 

elaboração de atlas geográficos, como o processo inventivo orientado pelo sistema 

capitalista de consumo, considerando ainda que “pela popularização e 

democratização do acesso a informação geográfica, muitos especialistas o 

consideram, até agora, uma das conquistas cartográficas mais marcantes do século 

XXI. 

Sobre o impacto de recursos como o Google Earth, Santos (2006) já 

ponderava que 

Os progressos técnicos que, por intermédio dos satélites, permitem a 
fotografia do planeta, permitem-nos, também, uma visão empírica da 
totalidade dos objetos instalados na face da Terra. Como as fotografias se 
sucedem em intervalos regulares, obtemos, assim, um retrato da própria 
evolução do processo de ocupação da crosta terrestre. A simultaneidade 
retratada é fato verdadeiramente novo e revolucionário para o conhecimento 
do real, e, também, para o correspondente enfoque das ciências do homem, 
alterando-lhes, assim, os paradigmas. (p. 133) 

No Google Earth o usuário pode realizar diversas funções, tais como: 

• Obter coordenadas geográficas; 

• Observar uma determinada localidade em diferentes níveis de detalhe; 

• Fazer marcação de pontos, criando roteiros próprios; 

• Buscar endereços; 

• Medir distâncias entre pontos; 

• Visualizar locais em perspectiva; 

• Girar e capturar imagens; 

• Fazer mapeamentos;  

• Realizar voos virtuais sobre várias cidades do mundo; 

• Acompanhar transformações na paisagem através de imagens históricas. 

• Navegar pelo universo, visualizando planetas e estrelas através do Google Sky; 

• Observar elementos da superfície e do fundo dos oceanos; 
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• Visualizar fotografias panorâmicas georreferenciadas por todo o globo terrestre, 

através do 360 Cities13; 

• Fazer vistas panorâmicas ao nível do solo em algumas regiões do mundo, por 

meio do Google Street View14;  

• Visualizar perfis de elevação; 

• Observar características de relevo em três dimensões. (Figura 18) 

 

 

 
É importante destacar que para usufruir das funções acima descritas, o 

Google Earth necessita ser instalado, podendo ser usado em computadores 

pessoais com diversas opções de sistemas operacionais, a exemplo do Microsoft 

Windows XP, Windows Vista ou Windows 7, Mac OSX 10.6.0 ou posterior e Linux 

                                                 
13 O 360 Cities é um recurso presente nas galerias auxiliares do Google Earth que disponibiliza 
fotografias esféricas de altíssima qualidade, favorecendo a visualização das imagens em vários 
ângulos. 
14 O Google Street View é um recurso do Google Earth lançado em 2007, no qual são capturadas 
imagens externas em 360 graus, a partir de um equipamento instalado em um carro. Para alcançar 
lugares menos acessíveis, o serviço já foi ampliado e o equipamento está sendo utilizado de formais 
ainda mais interessantes, integrado a barcos, bicicletas, motos para neve, carros adaptados para 
espaços interiores como museus e galerias de arte e ainda em mochilas levadas por operadores a 
locais acessíveis apenas a pé. Nessa perspectiva, foi lançado recentemente no Brasil um projeto 
nomeado Park View, celebrando a parceria entre Google e Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade – ICMBio, para disponibilizar imagens panorâmicas de 30 unidades de 
conservação brasileiras, entre elas o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. 

Fonte: Google Earth, 2013. 
 

Figura 18 – Relevo no Vale do Rio Preto – PNCV e o atrativo turístico Mirante da Janela 
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4.0 (Linux Standard Base), indicados para a versão do programa disponível no ano 

de 2013. 

Considerando-se esta diversidade de funcionalidades e a convergência entre 

Cartografia, Geoprocessamento e Internet presentes no Google Earth, vislumbra-se 

sua utilização em aplicações SIG em ambiente web, voltadas ao atendimento de 

turistas. O uso desta tecnologia no campo do turismo, tendo o referido software 

como base, possibilitaria a um número expressivo de turistas potenciais e efetivos, o 

alcance de informações geográficas atualizadas e acessíveis em qualquer lugar do 

globo, inclusive através de rede móvel. 

Este usuário teria em mãos o conforto de manipular informações no mapa 

conforme critérios de interesse estabelecidos por ele mesmo. No que se refere à 

relação entre o turista e o espaço turístico, seria possível maior interação e 

conhecimento prévio do local a ser visitado, favorecendo a gestão do tempo para o 

usuário e melhor apreensão da realidade local. 

Após a determinação de um espaço turístico a ser representado, na interface 

do Google Earth poderiam ser apresentadas informações detalhadas acerca da 

oferta dos serviços de turismo local, tais como hotéis, restaurantes, roteiro de 

passeios, atrativos naturais e culturais, agenda de eventos e também serviços de 

apoio, como hospitais, agências bancárias, segurança, transporte, entre outros, 

sempre tendo a localização geográfica como referencial. 

O georreferenciamento e sistematização de dados por meio de SIG em 

ambiente web é fundamental para o turismo, visto possuir este setor um fluxo de 

informações intenso e disperso geograficamente. Outra vantagem da utilização do 

SIGWeb no turismo refere-se ao potencial da tecnologia em atender ao apelo dos 

usuários por imagens visuais e gráficas, agregadas a consulta de mapas on line, 

imagens de satélite e representações em 3D. Essa nova realidade se contrapõe ao 

modelo vigente promovido em ações de marketing turístico, no qual são 

disseminadas imagens meramente estéticas, cujo valor informacional é bastante 

restrito. 
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Apesar de todas a contribuições advindas do uso do SIGWeb como 

ferramenta de apoio para a comunicação com um turista cada vez mais conectado, o 

desenvolvimento de produtos cartográficos voltados para auxiliar a tomada de 

decisões na área do Turismo ainda é incipiente, necessitando de maiores 

discussões e investimentos, tanto por parte de pesquisadores envolvidos nos 

campos do Turismo e da Geografia, quanto por gestores públicos. 

O capítulo a seguir trata especificamente sobre a proposta de elaboração de 

um SIGWeb para o turismo em áreas naturais tendo como área de aplicação o 

município de Alto Paraíso, um dos mais importantes destinos de ecoturismo do 

estado de Goiás. 
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CAPÍTULO IV 

SIG EM AMBIENTE WEB APLICADO AO TURISMO 

NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO 

 
 

Atualmente, o turismo em Goiás é composto por nove regiões turísticas, nas 

quais estão inseridos quarenta e seis municípios prioritários no direcionamento dos 

recursos para o setor, conforme a política estadual em vigência. 

Dentre estas categorias, figura a “Reserva da Biosfera Goyas”, peculiar região 

turística formada pelos municípios de Posse, Guarani de Goiás, São Domingos, São 

João da Aliança, Cavalcante, Formosa e Alto Paraíso, sendo este último, objeto de 

aplicação desta pesquisa. 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos a partir da execução 

dos procedimentos metodológicos sugeridos por Magalhães (2002). Assim, seguem-

se informações relativas aos aspectos históricos e ações atuais que influenciam o 

desenvolvimento do turismo no município de Alto Paraíso; a identificação  e 

mapeamento dos componentes do inventário turístico e por fim, a proposta de 

visualização dos atributos turísticos locais através de um Sistema de Informações 

Geográficas em ambiente web. 

Denominado SIGTur Alto Paraíso, este produto foi criado com o intuito de 

proporcionar conhecimento espacial dos atrativos turísticos naturais e de serviços de 

apoio ao turismo, através da navegação virtual utilizando o software Google Earth. 

Tanto o mapa turístico, quanto o SIG e todas as outras informações resultantes 

desta pesquisa podem ser acessadas através do endereço eletrônico 

www.turisgeo.com.br. 
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4.1  O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e o  Turismo em Alto 

Paraíso: história, políticas públicas e pesquisa. 

 
 

 Destino mais comercializado da região pesquisada, o município de Alto 

Paraíso é a porta de entrada para o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros – 

PNCV, cuja área e entorno abrigam uma natureza marcada por antigas formações 

geológicas e relevo singular – com altimetria média de 1.400 m – viçosa flora do 

Cerrado, grandes cânions, mirantes, cachoeiras e cenários que justificam esta 

região como principal pólo do ecoturismo no estado de Goiás, como se demonstra 

na Figura 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro segmento que proporciona notoriedade a Alto Paraíso enquanto destino 

turístico refere-se à motivação místico-esotérica de parte significativa de visitantes, 

que atraídos pela grande porção de cristais presentes na região, buscam saúde e 

Foto: Laíze Vieira, 2012. 

Figura 19 – Exemplos de paisagens no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros 
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bem-estar por meio de experiências espirituais, fator que, em um período de quatro 

décadas vem contribuindo para a construção de um marcante imaginário em torno 

do município. 

Foco de ações diversas na esfera das políticas públicas do setor, o município 

de Alto Paraíso é considerado destino consolidado e modelo indutor para o 

desenvolvimento turístico-regional15, de acordo com órgãos oficiais reguladores da 

atividade, sendo o PNCV apontado como principal atrativo no local, capaz de 

angariar notoriedade a outros pontos turísticos de seu entorno. 

Administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

– ICMBio, o PNCV foi criado em 1961, ocupando uma faixa de antigos garimpos de 

cristais de quartzo, cuja exploração ocorrida entre 1912 e 1961, deixou vestígios que 

agora fazem parte da história local. A área territorial do parque passou por muitas 

alterações e atualmente equivale a 65.514 hectares – cerca de 10% da extensão 

original. (Figura 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
15 De acordo com o Ministério do Turismo, esta classificação prevê que o destino obtenha padrão 
internacional de qualidade. Em Goiás, apenas quatro municípios a receberam: Alto Paraíso, Caldas 
Novas, Goiânia e Pirenópolis. 

Fonte: Plano de Manejo PNCV, 2009. 

Figura 20 – Áreas do PNCV conforme decretos (comparação). 
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Quarenta anos após sua criação, o PNCV foi declarado pela UNESCO como 

Patrimônio Mundial Natural em 2001 e hoje recebe cerca de vinte mil visitantes 

anualmente, além de pesquisadores de várias áreas do conhecimento, entre as 

quais, a Geografia e o Turismo. A entrada no parque é gratuita e no decurso desta 

pesquisa o acompanhamento obrigatório de guias pelas trilhas foi suspenso, sendo 

agora, apenas recomendado. 

O PNCV também compõe o Programa “Parques da Copa”, iniciativa dos 

ministérios do Meio Ambiente e do Turismo, que busca privilegiar investimentos e 

ações de estruturação e promoção do turismo para intensificar o fluxo interno e 

externo de visitantes, tendo em vista a proximidade com as cidades sede dos 

grandes eventos esportivos que ocorrerão no país, como é o caso da capital 

Brasília, em relação a esta unidade de conservação. 

Os atrativos turísticos do PNCV distribuem-se em quatro trilhas, conforme 

mostra o Quadro 03: 

 

Dentre estas, destaca-se a Travessia das Sete Quedas17 (Figura 21), o mais 

novo atrativo do PNCV. Inaugurado em junho de 2013, trata-se de um trajeto de 23 

km, aberto ao público entre os meses de Abril e Outubro, no qual o visitante pode 

permanecer de dois a três dias. Para conhecer este atrativo é necessário 

agendamento junto ao órgão gestor, com antecedência mínima de cinco dias do 

período desejado. 

                                                 
16 Com extensão próxima a 800m (ida/volta) esta trilha é de baixa procura e por isso o ICMBio não 
estabeleceu limite de visitantes. É indicada para crianças, grávidas, idosos e pessoas com dificuldade 
de locomoção. 
17 As diretrizes e normas para este atrativo encontram-se disponíveis em 
http://www.icmbio.gov.br/parnachapadadosveadeiros/images/stories/guia_do_visitante/SeteQuedas/D
IRETRIZES_PARA_REALIZA%C3%87%C3%83O_DA_TRAVESSIA_DAS__SETE_QUEDAS_julho13
.pdf. 

Trilhas  Limite de Visitantes  Atrativos  

Trilha dos Saltos 250 por dia Saltos 80 e 120; Corredeiras 

Trilha dos Cânions 200 por dia Cachoeira das Cariocas; Cânions 

Trilha da Seriema Sem capacidade de carga16 Córrego Rodoviarinha 

Travessia das Sete Quedas 15 acampados por dia Poços das Sete Quedas 

Fonte: ICMBio, 2013. 
 

Quadro 03 – Atrativos do PNCV  
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O plano de manejo do PNCV prevê a implementação de outros três atrativos 

denominados: Trilha do Carrossel, com acesso a um cânion estreito, o qual termina 

diretamente no topo do Salto 80; Trilha do Cruzeiro, com apelo histórico-cultural 

associado a uma antiga estrada cavaleira, onde é possível observar antigas  

estruturas de pedra, e a Trilha do Catingueiro, nos limites do município de 

Cavalcante. Acredita-se que o turismo em Alto Paraíso esteja fundamentado 

especialmente no PNCV, por isso a criação desses novos atrativos é benéfica para o 

setor, visto que possibilita maior tempo de permanência do visitante, contribuindo 

também com a economia local. 

O acesso ao parque localiza-se a 1 km do distrito de São Jorge, um antigo 

vilarejo que surgiu em 1912 em função das atividades de garimpo (Figura 22). 

Conforme relatos do plano de manejo da unidade, após a criação do PNCV, cerca 

de 34 jazidas de extração de quartzo foram fechadas, alterando toda a dinâmica 

desta vila, uma vez que os moradores se viram forçados a buscar novas fontes de 

renda, destacando-se o turismo. 

Sobre isso, Silva, C. A. (2003, p. 58) acrescenta que 

A população de São Jorge, praticamente isolada das regiões mais dinâmicas 
do país, manteve aspectos típicos da cultura tradicional sertaneja até a 
década de 1980, quando é descoberta por grupos sociais diversos vindos, 
principalmente, de Brasília e do Sul e Sudeste do país. Atraídos pelos 
atributos naturais do lugar, considerados de grande beleza e com 
conotações místicas e/ou pelas atividades que delas podem gerar, esses 
novos moradores, juntamente com os visitantes, trazem outras relações e 
econômicas, socioculturais e complexas formas de ver, perceber e atribuir 
valores à paisagem. 

Fonte: ICMBio, 2013 

Figura 21 – Poços das Sete Quedas 
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Como resultado deste processo e a partir do estabelecimento de outros 

grupos de residentes externos à história local, os moradores da comunidade de São 

Jorge buscaram adaptar-se aos novos moldes econômicos impostos ao povoado, de 

tal maneira que, atualmente, a vila dispõe de significativa oferta de serviços voltados 

a um intenso fluxo de visitantes, demonstrando que se encontra totalmente inserida 

na prática da atividade turística que envolve o PNCV e o município de Alto Paraíso.  

O povoado localiza-se a 36 km de Alto Paraíso, sendo que o acesso é feito 

pela GO-239, rodovia parcialmente pavimentada. 

 

 

 

 

 

 

 

Por abrigar o portal de entrada do maior atrativo turístico da Chapada dos 

Veadeiros – o PNCV – e possuir uma oferta diversificada de serviços turísticos, Alto 

Paraíso desponta-se no contexto nacional e por isso apresenta ou participa de uma 

série de recentes iniciativas e projetos institucionais que buscam dinamização e 

aperfeiçoamento da imagem do município junto ao mercado consumidor do turismo. 

Destacam-se dentre essas ações: 

• Estudo da Imagem da Biosfera Goyas (2011): elaborado pelo Serviço de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE – GO), o trabalho buscou 

conhecer os fatores determinantes na decisão de compra de uma viagem 

para a região pesquisada. Identificou-se a Natureza como o componente mais 

importante da oferta turística no município de Alto Paraíso e elemento 

Foto: Pousada Villa São Jorge, 2012 (direita); Thiago Silva, 2012 (esquerda) 

Figura 22 – Vista aérea da Vila de São Jorge e trecho da rodovia GO-239. 
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determinante na motivação das visitas. Também foi observado que o 

município em questão concentra cerca de 65% de disponibilidade hotelaria e 

alimentação e 80% das empresas de receptivo. Como principal 

recomendação, o estudo apontou a necessidade de qualificar a oferta de 

serviços para atender públicos mais especializados. 

• Plano de Marketing Turístico (2012): elaborado pelo Serviço de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE – GO), dentre os vários apontamentos 

deste estudo, ressaltam-se os seguintes elementos: a) oportunidades: 

crescimento do segmento Ecoturismo no Brasil e o volume de turistas 

esperado para os grandes eventos esportivos de 2014 e 2016; b) ameaças: 

cenário competitivo do segmento do destino e turista cada vez mais exigente 

e cercado de ferramentas para comparar preços e serviços; c) forças: alta 

atratividade de recursos naturais com chancela internacional e proximidade 

com grandes centros emissivos de turismo doméstico; d) fraquezas: pouca 

diversidade na tipologia de atividades na natureza e informação deficiente ou 

inexistente, item mais abordado neste trabalho. O documento traçou ainda um 

cenário do ciclo de vida do turismo na Chapada dos Veadeiros e em Alto 

Paraíso, como seu principal destino, até o ano de 2010, conforme mostra a 

Figura 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Plano de Marketing Turístico – Reserva da Biosfera, 2012. 

Figura 23 – Ciclo de Vida do Produto Chapada dos Veadeiros 
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• Plano de Desenvolvimento Turístico Municipal (2011-2014): criado com a 

participação Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE – 

GO), apresenta como visão, que Alto Paraíso seja reconhecido como melhor 

destino turístico de bem-estar do Brasil, unindo natureza e espiritualidade. 

Para isso as estratégias propostas que apresentam outros subprojetos são: 

qualificação da oferta; gestão e promoção do destino e adequação da 

infraestrutura turística. 

•  Plano Diretor do Município (2000): possui capítulo abrangendo o esporte, o 

lazer, a recreação e o turismo no qual são apontadas diretrizes específicas 

para este último setor, tais como: necessidade de implantação de calendário 

de eventos; investimentos em infraestrutura suficiente e adequada para 

atender a demanda turística; cadastro e fiscalização dos pontos de 

atendimento turístico e suas respectivas atividades; auxílio aos 

empreendedores na busca de recursos necessários em ações de ecoturismo 

e agroturismo; promoção do turismo local, nacional e internacional; acesso a 

treinamentos de profissionais do setor; criação de dotação orçamentária 

específica para o turismo; elaboração de leis que favoreçam a harmonização, 

administração e proteção ao turismo local; implantação de órgão consultivo de 

apoio ao setor na figura do Conselho Municipal de Turismo e por fim, criação 

do Fundo Municipal de Turismo. 

No âmbito das pesquisas acadêmicas envolvendo o turismo na região, 

encontram-se trabalhos com escalas diversas, voltados tanto para o município de 

Alto Paraíso quanto para a Vila de São Jorge e sua relação com o PNCV ou a 

Chapada dos Veadeiros como um todo. Qualquer que seja o recorte espacial 

adotado, este não deverá ser descontextualizado de seu entorno, uma vez que não 

há possibilidade de negligenciar os aspectos regionais quando falamos em Turismo. 

Como exemplo destes trabalhos acadêmicos, tem-se o estudo de Melo 

(1999), que buscou avaliar a influência do debate internacional acerca da relação de 

exclusão ou integração de comunidades sobre o manejo de unidades de 

conservação, tomando o PNCV como referência. Através de pesquisa em 

documentos oficiais, foram verificadas as políticas presentes na relação estabelecida 

entre a instituição Parque Nacional e sua comunidade do entorno. A análise apontou 
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períodos referentes ao fechamento e reabertura do PNCV à comunidade, 

demonstrando, após avaliação, a influência do debate internacional sobre a 

participação da população no manejo e gestão das unidades de conservação 

brasileiras. 

O trabalho de Mendonça Filho (2007) objetivou analisar os impactos 

ambientais resultantes do crescimento do ecoturismo na Chapada dos Veadeiros, 

em um período de 15 anos. Para isso, o autor defende a integração entre gestores, 

a participação das comunidades e a Análise Ambiental Estratégica – AAE, como 

importantes instrumentos metodológicos para o aperfeiçoamento dos processos de 

gestão ambiental em complexos ecoturísticos, tais como a Chapada dos Veadeiros. 

Já a pesquisa de Rodrigues, W. (2001) destaca a estética paisagística de Alto 

Paraíso como fator de atração para o turismo e aborda a questão da capacidade de 

carga turística no município, a partir de investigação bibliográfica e documental e 

entrevistas com atores diversos do setor. A autora analisou o processo de ocupação 

da atividade em Alto Paraíso, considerando-se as discussões conceituais e práticas 

acerca da relação entre turismo e sustentabilidade. A partir da análise das 

mudanças socioeconômicas e espaciais promovidas pela atividade turística no 

município, Rodrigues, W. reconhece uma inquietação, no sentido de se 

compreender o turismo enquanto mecanismo de promoção da sustentabilidade, uma 

vez que, segundo a autora, o mesmo legitima práticas causadoras de desequilíbrio 

ambiental sob o viés de um turismo ecológico. 

O trabalho de Lacerda (2007) apresenta como objeto a percepção dos 

moradores de São Jorge em relação aos problemas ambientais, sociais e 

econômicos e os impactos do turismo sobre a vila. A análise demonstrou que a 

comunidade possui clareza na percepção dos problemas da vila, sendo capaz de 

identificar aqueles que necessitam de soluções urgentes. Contudo, em relação ao 

turismo, os moradores apresentam certa parcialidade quanto aos resultados 

negativos, especialmente os ambientais, fato explicado em razão de esta ser a 

principal atividade econômica da comunidade, fazendo com que ela “minimize” os 

problemas existentes. 
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Também no campo da percepção, o estudo de Silva, C. A. (2003) buscou 

compreender as diversas experiências entre distintos grupos socioculturais diante da 

paisagem do PNCV e a Vila de São Jorge. Ambos considerados como recurso 

turístico importante, abrigam turistas, migrantes e nativos que apresentam uma 

diversidade de respostas à paisagem. O foco da autora centrou-se em duas formas 

de olhar a paisagem: a dos "de dentro" – moradores nativos e migrantes – e a dos 

"de fora" – turistas. Verificou-se que os julgamentos de valor da paisagem do parque 

passam pelo utilitário, ecológico, afetivo e estético, com acentuada preferência por 

paisagens como cachoeiras, paredões e Canions. As bruscas transformações na vila 

ocasionadas pelo turismo e pela modernização alteraram as manifestações culturais 

e sociais, porém a população nativa mantém os vínculos afetivos com o lugar, ainda 

que submetida a um ritmo da vida urbana. 

Com propostas complementares às discussões desta dissertação, os 

trabalhos a seguir apresentam contribuições para uma atividade turística mais 

informativa e participativa no que se refere à distribuição geográfica dos atrativos 

turísticos da área de estudo. A pesquisa de Stellfeld (2002) abordou os aspectos 

geológicos característicos da região em questão, espacializando os atrativos 

turísticos do PNCV em um projeto denominado SIG Veadeiros. Segundo a autora, o 

programa utilizado para conceber o sistema foi o ArcView 3.2 – software de 

geoprocessamento que utiliza ferramentas de conexão de arquivos textuais e de 

imagens com entidades geográficas, além de ferramentas para classificação, 

identificação, consultas, cruzamentos e seleções destas entidades geográficas e 

seus atributos contidos em tabelas.  

Já a tese de Oliveira (2007) apresenta a cartografia turística como 

possibilidade de contribuição para um turismo que se sobreponha ao consumo 

irrefletido dos lugares. Para isso, o autor traz uma discussão acerca da concepção 

dos mapas turísticos, cuja importância está em transformar informação em 

compreensão. A metodologia empregada buscou revelar o PNCV e seu entorno, por 

meio de representações gráficas que estimulam a percepção visual dos turistas, 

favorecendo o processo de fruição do patrimônio natural, ou seja, o aproveitamento 

satisfatório e prazeroso dos espaços.  
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Ante ao exposto, quanto aos projetos governamentais e pesquisas 

envolvendo o município de Alto Paraíso e a Chapada dos Veadeiros, é possível 

perceber um crescente fluxo de ações válidas para o desenvolvimento do turismo 

local. Contudo, entre essas iniciativas, ainda são poucas as propostas que 

favorecem a disponibilização de informações sistematizadas, precisas e acessíveis – 

tais como a espacialização das riquezas do patrimônio natural e a localização da 

infraestrutura turística existente – capazes de permitir uma experiência turística mais 

enriquecedora e proveitosa. 

Neste sentido, o inventário desenvolvido pela Diretoria Estadual de Pesquisas 

Turísticas de Goiás ofereceu uma ampla fonte de dados que subsidiaram a proposta 

de elaboração tanto do mapeamento turístico quanto do SIG aplicado ao turismo no 

município de Alto Paraíso, plataformas que buscam apresentar-se como respostas à 

demanda por informações que possibilitem uma visão integral do espaço geográfico. 

 
 
4.2  Inventário e Mapeamento turístico de Alto Para íso-GO 

 
 

O Inventário da Oferta Turística de um município equivale a um importante 

documento que fornece as bases para o planejamento do turismo. Ele apresenta um 

conjunto de informações que permitem compreender os atributos turísticos 

encontrados na área, bem como verificar a modalidade de turismo correspondente à 

vocação local. 

Na prática, o inventário consiste em uma “lista detalhada de todas as 

estruturas, serviços, equipamentos e atrativos relacionados à localidade de interesse 

do planejamento turístico.” (STIGLIANO; CÉSAR, 2005, p. 05) 

No munícipio de Alto Paraíso, bem como em outras regiões turísticas do 

estado de Goiás, este documento foi denominado Sistema de Informação Turística – 

SISTUR, sendo desenvolvido com base em três componentes, conforme o Quadro 

04. 
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Quadro 04 – Componentes do SISTUR 

Atrativos Turísticos 
Infraestrutura de Apoio ao 

Turismo 

Serviços e Equipamentos 

Turísticos 

Atrativos Naturais Informações Básicas do Município Hospedagem 

Atrativos Culturais Meios de Acesso ao Município Alimentação 

Atividades Econômicas Sistema de Comunicação Agenciamento 

Realizações Técnicas, 
Científicas e Artísticas 

Sistema de Segurança Transporte 

Eventos Programados 

Sistema Médico-Hospitalar Eventos 

Sistema Educacional Lazer e Entretenimento 

Outros Serviços e Equipamentos 

de Apoio 
Outros Serviços e 
Equipamentos Turísticos 

 

Combinada com fontes diversificadas sobre o turismo local – tais como 

profissionais do setor, sites de agências de receptivo e folhetos promocionais– a 

base de dados do SISTUR foi utilizada na identificação dos elementos a serem 

representados em um mapeamento turístico e ainda para elaborar o SIG aplicado ao 

turismo proposto neste trabalho, de modo a apresentar informações relativas aos 

atrativos naturais e a infraestrutura de apoio18, conforme destacado no Quadro 4. 

Ressalta-se que os outros aspectos dentre os componentes do SISTUR, 

também poderiam ser contemplados tanto no mapeamento quanto no SIG, 

entretanto, em razão das limitações temporais da pesquisa optou-se por não utilizá-

los. O levantamento de informações referentes aos serviços e equipamentos 

turísticos, como hospedagem, alimentação e agenciamento, encontram-se 

elencados no Apêndice A. 

Seguem os principais atrativos naturais das proximidades da sede do 

município de Alto Paraíso, do entorno da Vila de São Jorge e do PNCV identificados 

na Figura 24. 

 

                                                 
18 Dentro deste recorte, optou por utilizar aspectos diretamente associados às necessidades do 
turista, assim a subcategoria “Sistema Educacional” não foi incluída na pesquisa. 

Fonte: Manual de Treinamento do SISTUR 
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Cachoeira Água Fria Cachoeira Almécegas I Cachoeira Almégegas II Cachoeira São Bento 

Cachoeiras Anjos e 
Arcanjos 

Mirante Morro da 
Baleia 

Cachoeira Couros Cachoeira Cristais   Cachoeiras Loquinhas 

Mirante Jardim de 
Maytrea 

Portal da Chapada Sertão Zen 

ALTO PARAÍSO 

SÃO JORGE 

Cachoeira Abismo Cachoeira Lageado Cachoeira Morada do 
Sol 

Rio da Lua 

Salto Raizama Cachoeira Segredo Vale da Lua Mirante da Janela 

Figura 24 – Atrativos naturais do município de Alto Paraíso e entorno 
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Cânions Cariocas Corredeiras Salto 80 Salto 120 

 

 
A distribuição espacial e o número de atrativos dentro do território do 

município de Alto Paraíso – que não limitam-se apenas aos apresentados nesta 

pesquisa – demonstram a vocação local para atividades turísticas desenvolvidas na 

natureza e apontam que, embora o PNCV ocupe a posição de atrativo mais 

representativo da região, outros pontos podem ser igualmente interessantes aos 

visitantes, com opções também para aqueles interessados em espaços de acesso 

menos restrito e que exijam menor esforço físico. 

Objetivando revelar a localização dos atrativos naturais do município, o 

mapeamento turístico proposto buscou orientar o turista sobre sua posição 

geográfica e as opções de visitação que podem ser encontradas à sua volta. 

Ressalta-se, na elaboração deste documento cartográfico, o uso de símbolos 

pictóricos úteis para representar os elementos encontrados no espaço real. 

Indicações visuais, ícones e pictogramas apontam-se como caminhos efetivos de 

comunicação, uma vez que “podem transmitir uma boa dose de informação e ser 

imediatamente compreendidos por pessoas de línguas diferentes”, principalmente se 

apostos à legenda. (WURMAN 1991, p. 124) 

Neste trabalho, optou-se por utilizar os pictogramas apresentados no Guia 

Brasileiro de Sinalização Turística (Figura 25). Lançado em 2001 pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, o Departamento Nacional de 

Trânsito - DENATRAN e o Instituto Brasileiro de Turismo - EMBRATUR, este guia 

busca fornecer orientações quanto à forma de sinalização adequada para identificar 

PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DOS VEADEIROS 

Fotos: Laíze Vieira, 2012 



92 
 

destinos e atrativos turísticos diversificados do país, por meio de uma linguagem 

comum, garantindo a unidade da sinalização turística. 

 

Destinados para uso em placas, esses ícones possuem nomeação específica 

e podem ser igualmente aplicados aos documentos cartográficos para turistas, de 

modo a relacionar símbolos iconográficos de mapas e placas de sinalização 

encontradas no acesso aos pontos turísticos. 

Para Oliveira (2005), a utilização de símbolos iconográficos, como os 

propostos, possibilita que a visualização dos atrativos turísticos seja facilitada pelo 

uso de desenhos que assemelham-se aos objetos reais quando vistos de frente – já 

que grande parte dos turistas não são habituados à leitura de mapas, nos quais a 

representação dos elementos se dá numa visão vertical, como se vistos de um plano 

elevado. Desse modo, a aplicação destes ícones no mapa turístico e no SIG on line, 

aqui apresentados, pretendeu favorecer a comunicação entre o turista e o espaço 

turístico, assim como o reconhecimento deste espaço antes, durante ou após a 

viagem. 

O mapeamento turístico dos atrativos naturais do município de Alto Paraíso é 

apresentado na Figura 26, podendo ser melhor visualizado no Apêndice C. 

Fonte: IPHAN, 2013 

Figura 25 – Pictogramas turísticos 
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Figura 26 – Mapeamento Turístico do Município de Alto Paraíso 
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4.3 SIGWeb no Turismo em Alto Paraíso - GO: uma pro posta de aplicação 

 
 

Conforme apresentado, tal como em outros mercados, o turismo também foi 

afetado pelas tranformações ocorridas com o surgimento das novas tecnologias e 

das mídias interativas. Uma das principais mudanças em curso e que exigem uma 

reinvenção do setor, refere-se à necessidade de adequação aos hábitos de um novo 

perfil de turista. 

O viajante do século XXI está cada vez menos dependente dos prestadores 

de serviços, visto que possui acesso à informações das mais diversas fontes e tem 

na Internet seu principal canal de comunicação, recurso que ele utiliza para buscar 

referências que lhe tragam segurança e melhor o auxilem na escolha do destino 

turístico. 

Na perspectiva de ampliar a vivência turística do visitante, a disponibilização 

de informações corretas, detalhadas e abrangentes, são indispensáveis para 

superar os tradicionais moldes, nos quais facilmente se atraiam turistas apenas 

concentrando-se em um apelo estético proporcionado pelas belezas paisagísticas e 

cenários exóticos, presentes inicialmente nos cartões postais e hoje nos sites de 

promoção turística na Internet. 

Neste sentindo, entende-se que a Cartografia Digital e as Geotecnologias 

associadas à Internet apresentam-se como novas formas de comunicação 

adequadas para atender às demandas por informação para um turista cada vez mais 

conectado. Dentro deste panorama, o uso de mapas para fins diversos tem-se 

popularizado entre públicos variados, incluindo-se os viajantes.  

Presentes no cotidiando dos internautas, ferramentas como o Google Maps e 

o Google Earth tornaram mais acessível a busca por informação cartográfica, devido 

à sua simplicidade, funcionalidade e popularização. 

Assim, adotanto o Google Earth como plataforma de trabalho e o município de 

Alto Paraíso como área de aplicação, propõe-se um Sistema de Informações 

Geográficas em ambiente web como ferramenta capaz de proporcionar novos 
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conteúdos ao turista, fornecendo-lhe informações georreferenciadas para uma visão 

integral do espaço turístico, desde o planejamento da viagem. 

Denominado neste trabalho como SIGTur Alto Paraíso, este sistema buscou 

revelar os atrativos turísticos naturais e a infraestrutura de apoio local, no intuito de 

destacar o inventário turístico da área. 

Para isso, os atrativos naturais foram categorizados de acordo com sua 

localização na área de visitação turística do PNCV, no entorno da vila de São Jorge 

ou na sede do município de Alto Paraíso, de modo a permitir que o usuário tenha 

conhecimento acerca de outros espaços próximos ao seu ponto de interesse. 

Em cada elemento identificado foram verificadas informações específicas, 

para composição de um conjunto de tabelas de visualização no SIGTur Alto Paraíso 

(Figura 27), conforme a classificação do ponto nas categorias Atrativo Turístico ou 

elemento da Infraestura de Apoio (Apêndice B), como se segue: 

• Subcategoria; 

• Coordenadas geográficas; 

• Denominação; 

• Acesso; 

• Sede mais próxima19; 

• Nível de dificuldade; 

• Extensão da trilha de acesso; 

• Serviços no local; 

• Contato e página na internet se houver; 

• Obrigação de serviço de guia de turismo, quando for o caso. 

 

 

 

                                                 
19 Neste caso considerou-se também à distância até a Vila de São Jorge enquanto perímetro urbano, 
visto que possui significativa oferta de hospedagem, alimentação e outros serviços importantes para o 
turista, tais como farmácia, mercado e posto policial. 
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Para gerar informações precisas de cada atrativo, as coordenadas 

geográficas dos pontos foram coletadas em campo utilizando o GPS Garmim Etrex 

Vista, no sistema de coordenadas UTM (Datum WGS-84). Posteriormente foram 

descarregadas com uso do software GPS Track Maker versão 13.8 e salvas em um 

diretório pré-definido no formato .kml, extensão necessária para a visualização do 

trabalho no software Google Earth. 

Em seguida, criou-se um projeto no software ArcGis 10.0, projetando as 

camadas de visualização para o sistema de coordenadas UTM (Datum SIRGAS 

2000), Fuso 23 Sul. Assim, foi possível abrir, visualizar e editar diversas informações 

dos dados salvos anteriormente no formato .kml., sem que os pontos coletados 

perdessem o posicionamento geográfico registrado no software GPS Track Maker.  

Após a mudança de projeção cartográfica da layer para o SIRGAS 2000, foi 

realizada a conversão do arquivo no ArcGis para o mesmo sistema de coordenadas 

e, posteriormente, a conversão do arquivo .kml para o formato .shp ou shapefile20. 

                                                 
20 Refere-se ao formato de arquivo vetorial de dados geográficos para diferentes softwares de SIG, 
dentre eles o ArcGis. 

Figura 27 – Exemplo de tabela de caracterização dos pontos (destaque) 

Fonte: Elaborado pela autora no software Google Earth 
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Estes procedimentos foram executados através do conjunto de ferramentas de 

gerenciamento de dados, denominado ArcToolbox. 

Deste modo, os pontos coletados em campo receberam um sistema de 

coordenadas adequado, conforme exigências dos padrões de exatidão cartográfica. 

o que tornou possível a realização de novas edições e a inclusão de atributos, tais 

como as tabelas de caracterização dos atrativos naturais e dos elementos da 

infraestrutura de apoio. (Figura 27). 

Após o ajuste do arquivo em formato vetorial (.shp) ao sistema de 

coordenadas e criação das referidas tabelas, ativou-se o recurso que permite a 

visualização de janelas popup em mapas para a Internet a partir da opção 

“Visualização html popup” no menu “Propriedades” do mesmo arquivo. Assim foi 

possível visualizar todos os dados tabulares ao selecionar o ponto de interesse no 

SIG. 

Executado este conjunto de procedimentos, foi realizada nova tranformação 

do arquivo .shp em .kml, agora com o sistema de coordenadas SIRGAS 2000, no 

qual os fatores de conversão encontram-se mais próximos dos fatores utilizados 

pelo sistema WGS-84, associação que favorece a interoperabilidade entre o 

aplicativo Google Earth e os dados editados no ArcGis. Também foram incluídas as 

trilhas de acesso aos atrativos naturais, nas quais é possível conhecer a topografia 

clicando com o botão direito do mouse sobre o link “Mostrar perfil de elevação”. 

Posteriormente a esta última conversão, o SIG pode ser aberto no software 

Google Earth e as informações estarão disponíveis para visualização e 

interpretação, com possibilidade de geração de novos produtos cartográficos a partir 

dos interesses do usuário e possibilitando uma maior apreensão do espaço turístico, 

visto que “o interesse permeia todas as empreitadas e precede o aprendizado” e a 

compreensão. (Wurman, 2005, p. 85) 

Através da elaboração de modelos como este SIGWeb, demonstra-se a 

materialidade e o valor da relação entre as Geotecnologias, o Turismo e a 

Comunicação Virtual para o turista contemporâneo, uma vez que o paradigma 

tradicional de imagens meramente estéticas associadas a informações esparsas, 
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desatualizadas ou até mesmo descontextualizadas das reais necessidades do 

visitante, pode ser superado e substituído por uma nova realidade nas 

representações do espaço geográfico e turístico e na qualidade da transmissão da 

informação turística na era da comunicação digital. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
Para planejar e promover o desenvolvimento do turismo em um determinado 

destino é necessário compreender o caráter multidisciplinar deste fenômemo. A 

Ciência Geográfica posiciona-se como importante área para o apronfundamento das 

reflexões que abarcam a apreensão do espaço turístico em sua complexidade. 

A Cartografia e as Geotecnologias apresentam-se como elos que 

estabelecem uma importante interface entre o Turismo e a Geografia na análise e 

espacialização das atividades que envolvem os deslocamentos turísticos e ajudam a 

revelar a importância da disponibilização de informações precisas ao visitante 

acerca do destino escolhido para a viagem.  

Distante desta perspectiva, o que pode ser observado é a promoção de um 

turismo no qual os visitantes são seduzidos e informados tão somente a partir de 

imagens estéticas que retratam belezas exóticas e cenários paradisiacos, 

ressaltando o valor da paisagem enquanto objeto de consumo descontextualizado 

do espaço no qual se insere. 

Para experiências turísticas mais educativas que superem este modelo, 

ressalta-se a necessidade de elaboração de conteúdos informacionais capazes de 

atender ao perfil de visitantes que surge a partir do desenvolvimento da informática. 

O advento das novas tecnologias revela ser imprescindível considerar novos 

aspectos nas reflexões relativas à Geografia e ao Turismo, a saber, a existência de 

um espaço, uma paisagem e um deslocamento virtual. Parafraseando Di Felici 

(2009), estes aspectos demonstram que as distâncias para o turismo na era digital 

são enormes, mas ao mesmo tempo inexistentes e determinam mudanças 

profundas tanto nas formas de comunicação do setor do turismo, quanto nos hábitos 

do viajante. 

Considerando-se a intangibilidade do produto turístico, não é possível ao 

potencial visitante avaliar fisicamente a qualidade dos serviços de turismo antes de 

adquiri-los. Por isso, a informação – sobretudo disponibilizada no ambiente virtual – 
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é matéria fundamental para este setor, que depende quase que exclusivamente de 

representações e descrições do espaço geográfico para gerar dados relevantes que 

atendam satisfatoriamente as necessidades de comunicação do visitante. 

O turista do século XXI é ávido por informações. Sempre conectado, ele é 

independente e consciente quanto às suas expectativas no destino turístico, 

encontrando na Internet sua principal fonte de comunicação para troca de 

conhecimentos que lhe tragam segurança no momento de escolher entre várias 

opções e organizar suas viagens. Por isso, os destinos que negligenciam sua 

presença virtual neste turismo eletrônico estarão em desvantagem competitiva e 

terão dificuldades para manter-se no mercado. 

Na busca por enriquecer sua vivência turística antes, durante ou mesmo após 

a viagem, é comum o visitante defrontar-se com uma restrita oferta  de informações 

organizadas através de mapas turísticos e Sistemas de Informação Geográfica – 

SIG, que lhe possibilitem uma visão integral do espaço geográfico, a partir do 

ambiente digital. 

Apresentar soluções para esta demanda através da criação de novos 

produtos para a comunicação com o turista no espaço virtual, torna-se iminente, 

uma vez que a decisão pelos destinos turísticos associa-se cada vez mais à 

qualidade no alcance da informação. 

Com acentuada vocação para o turismo em áreas naturais e apesar da 

quantidade de sites que divulgam os atrativos locais, o município de Alto Paraíso 

apresenta esta carência por canais de comunicação capazes de sistematizar 

informações acerca dos recursos e serviços turísticos locais, especialmente em 

documentos cartográficos. 

Essa realidade fica comprovada por meio do limitado número de mapas 

turísticos adequadamente elaborados e disponívels em mídias impressas ou digitais 

para a região e também diante das incipientes pesquisas acadêmicas e políticas 

públicas voltadas para a questão da cartografia para turistas. 

O mapa turístico e o SIG, quando disponíveis através da Internet, como os 

propostos para o município de Alto Paraíso, podem ser determinantes na escolha 
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final do destino de viagem, figurando-se como elementos eficientes para a 

comunicação com o turista contemporâneio, visto que favorecem o atendimento 

rápido e preciso de uma de suas necessidades mais fundamentais, a localização. 

Além disso, estes produtos enriquecem o conhecimento do espaço turístico, 

por organizarem o complexo conjunto de imagens e mensagens a ele referentes, 

transformando-as em informações atraentes que podem ser interpretadas, 

compreendidas e apropriadas pelo turista, de modo a facilitar-lhe a tomada de 

decisões e a organização de suas atividades. 

No caso específico do SIGTur Alto Paraíso, a opção pelo software Google 

Earth buscou viabilizar o conhecimento e a percepção espacial dos atrativos 

turísticos naturais e da infraestrutura de apoio local, por meio da navegação virtual 

em uma plataforma que popularizou o uso de mapas interativos e ferramentas do 

Geoprocessamento a um público cada vez mais abrangente. 

Acredita-se que esta proposta de SIG aplicado ao turismo em ambiente web 

tem o potencial de minimizar as incertezas inerentes a intangibilidade do produto 

turístico e ainda estimular a curiosidade e o interesse por outros atrativos, uma vez 

que através da navegação virtual instrumenta-se um eficiente marketing de novos 

conteúdos, nos quais é estabelecido o contato com elementos que se assemelham 

aos encontrados no espaço turístico real. 

A viabilidade do produto SIGTur como resposta a uma crescente demanda 

por informação turística georreferenciada e virtual para qualquer destino 

turisticamente consolidado, pôde ser recentemente confirmada por meio do 

lançamento do Guia Chapada dos Veadeiros21. Publicado em julho de 2013 em 

formato impresso e digital, este guia divulga as belezas naturais, os serviços de 

turismo e as informações de acesso aos atrativos de onze municípios da Reserva da 

Biosfera Goyas, incluindo a Chapada dos Veadeiros, o Parque Estadual de Terra 

Ronca e o Parque Municipal do Itiquira. 

O SIGTur Alto Paraíso buscou revelar espacialmente e em detalhes, os 

componentes do inventário turístico do município, de modo a reconhecer e valorizar 

                                                 
21 Disponível no endereço eletrônico http://www.guiachapadaveadeiros.com/. Acesso em julho, 2013. 
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a vocação local para as atividades de ecoturismo. Mas, em razão dos limites 

temporais da pesquisa, outros aspectos importantes da oferta turística não foram 

incluídos na proposta metodológica, tais como os atrativos culturais e os serviços de 

agenciamento, hospedagem e alimentação (Apêndice A), cuja representação deve 

ser sugerida na elaboração de futuros trabalhos cartográficos. 

Outro aspecto que pode inspirar novas pesquisas advindas da aplicação 

deste SIG no destino Alto Paraíso refere-se a importância de mensurar a eficácia de 

suas funcionalidades junto aos turistas da região, bem como seu papel motivador na 

decisão do visitante por conhecer novos atrativos e consequentemente acrescentar 

mais tempo à sua estadia no município, dinamizando a prática turística e a economia 

local. 

O Sistema de Informação Geográfica aplicado ao turismo possibilita que 

destinos turísticos, como Alto Paraíso, destaquem-se no mercado pela oferta de um 

produto competitivo, de linguagem acessível e interativa, capaz de agregar valor a 

vivência do turista, minimizando as distâncias entre suas expectativas e a realidade 

encontrada, além de contribuir com informações relevantes para o visitante em todas 

as etapas da viagem, seja ela antes, durante ou após a visita. 
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APÊNDICE A  

 

INFRAESTRUTURA DE APOIO 
(SISTUR – 2012) 

 
ALTO PARAÍSO 

 
 
GUIAS 
Associação de Prestadores de Serviço em Ecoturismo – SERVITUR 
(62) 3446-1820 
 
 
AGÊNCIAS 
Alternativas Ecoturismo 
Av. Ary Ribeiro V. Filho nº1331  
www.alternativas.tur.br 
alternativas@alternativas.tur.br/ 
(62) 3446-1000 
 
Eco Rotas Turismo 
Rua das Nascentes nº129 Centro 
www.ecorotas.com.br 
ecorotas@ecorotas.com.br 
(62) 3446-1820 
 
 
 

Transchapada Turismo 
Rua Dos Cristais nº 219 Paraisinho 
(62) 3446-1345  
 
Travessia Ecoturismo 
Av. Ary Ribeiro V. Filho nº 979 Centro 
www.travessia.tur.br 
travessia@travessia.tur.br 
(62) 3446-1595 
 
Alquimia 
Rua Virgílio Rodrigues esq. Av. Ary 
Ribeiro V. Filho (62) 3446-2191

 
 
ALIMENTAÇÃO 
Avalon Café - Bar - Restaurante 
Av. Ary Ribeiro V. Filho nº1350 
(62) 3446-1046 
 
Barracão 03 
Rua Pouso Alto nº225 
(62) 3446-1280 
 
Cantinho das Delícias 
Rua 12 de Dezembro n º288 
Paraisinho 
(62) 3446-2205 
 
Casa dos Pães 
Rua 12 de dezembro nº455 
(62) 3446-1961 
 
 

Confraria do Café 
Rua Coleto Paulino Q22 L8 
(62) 9963-6528 
 
Gergeliko - Salgadinhos Com Gergelim 
Rua 9 Q9 L 19 Setor Planalto 
(62)3446-1533 
 
Jambalaya Restaurante 
Rua 7 Q. 6 L. 1 Estância Paraíso 
(62) 3446-1775 
 
Jatô Restaurante 
Rua Coleto Paulino nº522 Centro 
(62) 3446-1339 
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Lanchonete Pôr do sol 
Av. Paraíso nº 88 Setor Paraisinho 
(62) 3446 1443 
 
Lanchonete na Rodoviária 
Praça Boa Vista Terminal Rodoviário 
 
Massa da Mama 
Rua São José Operário nº 305 Centro 
(62) 3446-1362 
 
Nativu's Bar e Restaurante 
Av. Ary Ribeiro V. Filho Q.02 L.05 Vila 
Bandeira    (62) 3446-1036 
 
Oca Lila Restaurante 
Av. João Bernardes Rabelo nº 449 
Centro (62) 3446-1006 
 
Pizzaria 2000 
Av. Ary Ribeiro V. Filho nº 690 Centro 
(62) 3446-1814 
 
Rancho Divina Gula - Portal da 
Chapada 
GO-239 Km 08 (62) 3446-1820  

 
 
Rancho do Valdomiro 
Rodovia GO-239 (entre São Jorge e 
Alto Paraíso)              (62) 9802-4419 
 
Restaurante Fazenda São Bento 
Rodovia GO-239 Km 08 
(62) 3459-3000 
 
Restaurante Tapindaré 
Av. Ary Ribeiro V. Filho nº639 Centro 
(62) 3446 1659 
 
Restaurante e Lanchonete Casabella 
Rua das Mangabeiras Q1 L6 Setor 
Planalto              (62) 9947-3154 
 
Sorvete Mel & Cia 
Av. Ary Ribeiro Valadão Filho nº787 
Centro                 (62) 3446-1212 
 
Taj Mahal Restaurante e Pizzaria 
Av. Ary Ribeiro V. Filho nº368 Centro 
(62) 8582-0884 

 
 
HOSPEDAGEM 
Camping do Tatoo (Cristais) 
Rodovia GO-118 Km 172 
www.cachoeiradoscristais.blogspot.com.br 
cachoeiradoscristais@gmail.com/ 
(62) 9668-0159 - Tatoo 
 
Chalé dos Tucanos 
Rua 7 Q7 Estância Paraíso 
www.chalesdostucanos.com 
reserva@chalesdostucanos.com 
(62) 3446-1145 
 
Chappada Hotel 
www.chappadahotel.com.br 
chappadahotel@gmail.com 
(62) 3446-1012 
 
 
 
 
 

Hotel Europa 
Rua 1 Q7 L1 Setor Planalto 
www.hoteleuropadegoias.com.br 
contato@hoteleuropadegoias.com.br 
(62) 3446.1558 
 
Hotel Fazenda Pousada dos Anões 
GO-118 Km 144 Fazenda Branca Terra 
Dos Anões 
www.pousadadosanoes.com.br 
fdacunharego@yahoo.com.br 
(62) 3459-3434  
 
Hotel Átrios 
Rua S. José Operário esq. c/ Ary Ribeiro 
V. Filho Q49 L1 (62) 3446-2040 
 
Pousada Alfa e Ômega 
Rua Joaquim de Almeida nº15 Centro 
pousadaalfaeomega.site.com.br 
(62) 3446-1935 
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Pousada Beija Flor 
Rua C Q4 L10 Setor Bandeira 
www.portaldobeijaflor.com 
reservas@portaldobeijaflor.com 
(62) 3446-1806 
 
Pousada Caliandra 
Rua 1 Q1 L1 Setor Planalto 
(62) 3446-1474 
 
Pousada Camelot Inn 
Rodovia GO-118 Km 168 
www.pousadacamelot.com.br 
pousadacamelot@pousadacamelot.com.br 
(62) 3446-1581 
 
Pousada Caminho de Santiago 
Rua João Bernardo Rabelo Estrada p/ o 
Moinho  (62) 3446-1315  
 
Pousada Casa Rosa 
Rua Gumercindo Barbosa n° 233 Centro 
www.pousadacasarosa.com.br 
contato@pousadacasarosa.com.br 
(62) 3446-1319  (62) 
 
Pousada Casa da Vida 
GO-118 Km 160 
www.pousadacasadavida.com 
(62) 3446-1659 
 
Pousada Casa do Cerrado 
Rua Francisco de Carlos Q51 L14 Monte 
Sinai 
www.pousadacasadocerrado.com.br 
reservas@pousadacasadocerrado.com.br 
(62) 3446-1809  
 
Pousada Conquista do Paraíso 
Rua Virgílio Rodrigues nº162 
www.pousadaconquistadoparaiso.blogspot.com.br 
pousadaconquistadoparaiso@gmail.com 
(62) 3446-1027 
 
Pousada Flor do Cerrado 
Rua 01 Q6 L26 
www.pousadaflordocerrado.com.br 
(62) 3455-1059 
 
 
 

Pousada Jardim do Éden 
Rua Buritis nº 244 Centro 
www.pousadajardimdoeden.com.br 
(62) 3446-1395 
 
Pousada Maya 
Rua das Curicacas 11 L4 Estância 
Paraíso 
www.pousadamaya.com.br 
contato@pousadamaya.com.br 
(62) 3446-2062  
 
Pousada Paralelo 14 
Rua Leozino Bernardes Q52 L4 Monte 
Sinai 
www.pousadaparalelo14.com 
(62) 3446-1137 
 
Pousada Paulista 
Av. Paraíso Q64 L8 Centro 
(62) 3446-1907 
 
Pousada Portal da Chapada 
GO-239 Km 9 
www.portaldachapada.com.br 
portaldachapada@portaldachapada.com.br 
(62) 3446-1820 
 
Pousada Recanto da Grande Paz 
Av. João B. Rabelo Q2 L2 Estância 
Paraíso 
contato@recantodagrandepaz.com.br 
(62) 3446-1452 
 
Pousada Rubi Violeta 
Rua Coleto Paulino 732 Centro 
www.pousadarubivioleta.com.br 
(62) 3446-1200 
 
Pousada Serendipity 
Av. Ary Ribeiro V. Filho esq. c/ rua S. 
Miguel nº15 Centro  (62) 3446-1500 
www.pousadaserendipity.com 
 
Pousada Spa do Espírito 
Rua João Bernades Rabelo nº 234  
www.pousadaspadoespirito.com 
reserva@spadoespirito.com 
(62) 3446-1098 
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Pousada São Bento 
GO 239 Km 08 
www.pousadasaobento.com.br 
saobento@pousadasaobento.com.br 
(62) 3459-3000 
 
Pousada Tradição 
Av. Ary Ribeiro V. Filho nº375 Centro 
www.pousadatradicao.blogspot.com.br 
pousadatradicao@hotmail.com 
(62) 3446-1202 
 
Pousada Veadeiros 
Rua das Nascentes 129 Centro 
www.pousadaveadeiros.com.br 
reservas@pousadaveadeiros.com.br 
(62) 9669-2023 
 
Pousada da Dona Didi 
Av. Ary Ribeiro V. Filho nº447 Centro 
(62) 3446-1157 
 

Pousada do Mirante 
Rua Dos Colibris Q4 L13 Estância 
Paraíso  (62) 3446-1494 
 
Pousada do Sol 
Travessa Gumercindo Barbosa n°911 
Centro 
www.pousadadosol.org 
solpousada@gmail.com     (62)3446-
1201 
 
Pousada dos Guias 
Rua Zorozimo Barbosa n°278 
www.pousadadosguias.com.br 
reservas@pousadadosguias.com.br 
(62) 3446-1231  
 
 
 
 
 

 
 

SÃO JORGE 
 

 
GUIAS 
Associação de Condutores e Visitantes da Chapada - ACVCV 
Rua 6 ao lado do CAT 
(62) 9667-1333 
 
 
AGÊNCIAS 
Cerrado Brasil Ecoturismo 
Rua 12 Q14 L3 
www.cerradobrasil.tur.br 
 

Operadora Segredo 
Rua 12 Q7 L9 
(62) 3455-1040 

 
 
ALIMENTAÇÃO 
Bar e Mercearia do Pelé 
Rua 1 Q4 
 
Bar e Restaurante Buritis 
Rua 12 Q7 L10 (62) 3455-1044 
www.restauranteburitis.com.br 
 
 
 

Café Bambu Brasil 
Rua 1 Q1 L8 
www.bambubrasil.com.br 
pousadabambu@gmail.com 
(62) 3455-1055 
 
Casa da Jia 
Rua 12 Q9 
(62) 3455-1101 
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Lanchonete Hibisco 
Rua 3 Q1 L5 
(62) 8549-8820 
 
Pizzaria Lua de São Jorge 
Rua 1 Q1 L13 
(62) 3455-1054 
 
Papalua Delícias 
Rua 12 Q7 L8 
(62) 3455-1085 
 
Pizzaria Massa de Jorge 
Rua 06 Q6 L1 
(62) 3455-1022 
 
Pizzaria Villa São Jorge 
Rua 12 Q10 L9 
(61) 8226-9131 (62) 9966-9013 
 
Restaurante Casa das Flores 
Rua 11 Q4 L2 
(62) 3455-1055 

 
Restaurante da Nenzinha 
Rua 6 Q11 L6 
www.pousadanenzinha.com.br 
contato@pousadanenzinha.com.br 
(62) 9669-1004 (62) 3455-1023 
 
Restaurante da Téia 
Rua 5 Q5 L3 
(62) 9805-2439 
 
Risoteria Santo Cerrado 
Viela C Q8 L2 
(62) 3455-1039 
 
Sabor do Cerrado Restaurante 
Rua 6 Q11 L3 
(62) 8146-5989 
 
 
 
 
 
 

 
HOSPEDAGEM 
Albergue Fonte de Cristal 
Rua 12 Q6 L8 
www.alberguefontedecristal.com.br 
alberguefontedecristal@gmail.com 
(61) 8180-1247 (61) 9602-6895 
 
Albergue Hostel - Casa Sucupira 
Rua 14 Q8 L1 Viela B 
casadasucupira@gmail.com 
(62) 3455-1139 (61)8145-0796 
 
Albergue Maloca da Maluca 
Rua 6 Q4 L8 
malocadamaluca@hotmail.com 
(61) 81987-317 (61) 8111-2947 
 
Alecrim do Campo Pousada Café 
Rua 12 Q9 L4 
www.pousadaalecrimdocampo.com.br 
pousadaalecrimdocampo@gmail.com 
(62) 3455-1118 (61) 9988-9078 
 
 

Baguá Pousada 
Rua 1 Q16 L2 
www.baguapousada.com.br 
reservas@baguapousada.com.br 
(62) 8233-3816 (62) 3455-1046 
 
Camping Lunabel 
Rua 12 Q14 
(61) 9983-2214 (61) 9330-5696 
 
Camping Pacha Mama 
GO 239 Km 17 
www.campingpachamama.com.br 
 
Camping Taiuá 
Rua 6 Q8 L2  (61) 9822-9666 
campingtaiua@gmail.com 
 
Camping da Bete 
Rua 6 Q4 L4 
(62) 3455-1003 
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Camping da Chapada 
Rua 2 L1 
(61) 9902-0823 / (61) 9986-1373 
 
Camping do Paquito 
Rua 9 Q10 L11 
(62) 3446-1960 (62) 8404-4981 
 
Camping do Pelé 
Rua 10 Q10 L4 
(62 ) 3455-1107  
Camping dos Sonhos 
Rua 12 Q7 L10 
(62) 8463-5496 
 
Chalé Céu Azul 
Rua 12 Q7 L7 
(62) 3455-1102 (62) 9958-2468 
 
Chalé Luar da Chapada 
Rua 1 Q1 L7 
(62) 8418-0932 (62) 9981-4404 
 
Camping Mangabeira 
Rua 6 Q2 L1 
(62) 3455-1130 
 
Chalé Suçuarana 
Rua 10 Q6 L16 
(61) 8179-5016 
 
Chalés Toá Rosa 
Rua 12 Q10 L8 
www.chalestoarosa.com.br 
(62) 3455-1043 
 
Hospedaria Dona Chiquinha 
Rua 12 Q9 L6 
(62) 9803-1140 
 
Pousada Aldeia da Lua 
GO-239 Km 30 sentido Vale da Lua 
www.pousadaaldeiadalua.com.br 
p.aldeiadalua@gmail.com/(62)  
9699-0249 (62) 9955-6637 
 
 
 
 
 

Pousada Bambu Brasil 
Rua 1 Q1 L8 
www.bambubrasil.com.br/ 
pousadabambu@gmail.com 
 (061) 9554-5686 (062) 3455-1004  
 
Pousada Berço das Águas 
Rua 6 Q12 L2 São Jorge  
(62) 9669-4046 
 
Pousada Caminho das Cachoeiras 
Rua 12 Q13 L1 
www.caminhodascachoeiras.com.br 
(62) 3455-1045 
 
Pousada Casa Grande 
Rua 5 Q1 L6 
www.pousadacasagrande.com.br 
pousadacasagrande@hotmail.com 
(62) 3455 1064 (62) 3446-1388 
 
Pousada Casa das Flores 
Rua 10 Viela E Q14 L02 
www.pousadacasadasflores.com.br 
(62) 3455-1055  (62) 3455-1049 
 
Pousada Cristal da Terra 
Rua 1 Q3 L1 
www.pousadacristaldaterra.com.br 
(61) 9978-9128 (62) 3455-1052  
 
Pousada Luz do Sol 
Rua 6 Q2 L2 
(62) 9805-2439 
 
Pousada Menina Lua 
Rua 1 Q7 L11 
www.pousadameninalua.com.br 
(62) 3446-2155 (62) 3446-2156 
 
Pousada Morada Do Sol 
GO-239 Km-38 entrada a direita 
(62) 9649-2051 (61) 9937-9214 
 
Pousada Mundo dha Lua 
Rua 12 Q12 L10 
www.pousadamundodhalua.com.br 
contato@pousadamundodhalua.com.br 
(61) 9983 - 8577 
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Pousada Nova Aliança 
Rua 10 Q5 L1 
(62) 3455-1096 
 
Pousada Novo Amanhecer 
Rua 10 Q6 L 17 
(62) 9941-3922 
 
Pousada Palipalan 
Rua 2 Q2 L4 
palipalanpousada@gmail.com 
(62) 3455-1005 
 
Pousada Pôr do Sol 
Rua 2 Q2 L1  
www.pordosol.tur.br 
(62) 9667-9534 
 
Pousada Shamballa 
Rua 12 Q1 L1 
www.pousadashamballa.com.br 
matsyam@uol.com.br 
(62) 3455-1056 ou 3455-1140 
 
Pousada Trilha Violeta 
Rua 12 Q7 L5 
www.trilhavioleta.com.br 
contato@trilhavioleta.com.br 
(62) 3455-1088 (61) 9985-6544 
 
Pousada Villa São Jorge 
Rua 12 Q10 L9 
www.pousadavillasaojorge.blogspot.com.br 
ivenevillasaojorge@hotmail.com 
(61) 8226-9131 (62) 9966-9013 
 
Pousada da Nenzinha 
Rua 6 Q11 L2 
www.pousadanenzinha.com.br 
contato@pousadanenzinha.com.br 
(62) 9669-1004 (62) 3455-1023 
 
Pousada Água Esperança 
Rua 12 Q6 L13 
www.pousadaaguaesperanca.com.br 
(62) 3455-1060 (61) 9971-6314 
 
 
 
 

Pousada Águas de Março 
Rua 12 Q14 L3 
www.chapadadosveadeiros.com.br/pousada.html 
(61) 9962-2082  
 
Shan Pousada 
Rua 3 Q10 - Atrás do campo de futebol 
www.shanpousada.com 
shanpousada@gmail.com 
(61) 9687-7456 (62)-936



116 
 

 

APÊNDICE B 

 

CARACTERIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E ATRATIVOS TURÍST ICOS 

 

FICHA 1 IDENTIFICAÇÃO DE ELEMENTOS DA INFRAESTRUTUR A DE APOIO  

Subcategoria22: 
 

Denominação: 

Coordenadas: Acesso/endereço: 
 

Distância da sede: 
 

Contato/site: 
 
 

FICHA 2 IDENTIFICAÇÃO DE ATRATIVO TURÍSTICO  

Subcategoria: Natural 
(  ) PNCV 
(  ) São Jorge 
(  ) Alto Paraíso 

Denominação: 

Coordenadas: 
 

Acesso/endereço: 

Distância da sede: Nível de dificuldade: Extensão da trilha: 
 

Serviços no local : Acompanhamento de Guia: 
(  ) Obrigatório 
(  ) Não obrigatório 
(  ) Recomendado 

Contato/site: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 As subcategorias utilizadas para os elementos da infraestrutura de apoio seguiram os padrões dos 
componentes do SISTUR (Cap. IV) e foram as seguintes: informações turísticas; Dados Físicos; 
Meios de Comunicação; Segurança; Médico-hospitalar; Administração municipal; Serviços bancários. 
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MUNICÍPIOS POR  

Fonte: Goiás Turismo, 2010 

- Muni cípio  Diamante: é o município que conseguiu obter no mínimo 60 pontos 

- Muni cípio  Esmeralda: é o município que conseguiu obter no mínimo 40 pontos 

- Muni cípio  Cristal: é o município que conseguiu obter no mínimo 20 pontos 

Nº DE MUNICÍPIOS 
CLASSIFICADOS  

REGIÃO 
TURÍSTICA  

MUNICÍPIOS 
CLASSIFICADOS  

 
CLASSIFICAÇÃO  

 
PONTOS DE 

CLASSIFICAÇÃO  

Nº. DE 
 

CLASSIFICAÇÃO  
  60 Pontos   

1 AGROECOLÓGICA CAIAPÔNIA DIAMANTE  61 1 
2 AGROECOLÓGICA CHAPADÃO DO CÉU DIAMANTE  71 2 
3 AGROECOLÓGICA JATAÍ DIAMANTE  74 3 
4 AGROECOLÓGICA MINEIROS DIAMANTE  80 4 
5 AGROECOLÓGICA RIO VERDE DIAMANTE  91 5 
6 AGROECOLÓGICA SERRANÓPOLIS DIAMANTE  61 6 
7 ÁGUAS CALDAS NOVAS DIAMANTE  127 7 
8 ÁGUAS ITUMBIARA  DIAMANTE  72 8 
9 ÁGUAS LAGOA SANTA DIAMANTE  65 9 
10 ÁGUAS RIO QUENTE DIAMANTE  94 10 
11 ÁGUAS SÃO SIMÃO DIAMANTE  65 11 
12 BIOSFERA ALTO PARAÍSO DIAMANTE  77 12 
13 BIOSFERA FORMOSA DIAMANTE  65 13 
14 NEGÓCIOS ANÁPOLIS DIAMANTE  113 14 
15 NEGÓCIOS GOIÂNIA DIAMANTE  403 15 
16 OURO ABADIÂNIA  DIAMANTE  70 16 
17 OURO CIDADE DE GOIÁS DIAMANTE  77 17 
18 OURO PIRENÓPOLIS DIAMANTE  111 18 
19 VALE DA SERRA DA 

MESA 
NIQUELÂNDIA  DIAMANTE  75 19 

20 VALE DA SERRA DA 
MESA 

URUAÇU DIAMANTE  65 20 

21 VALE DO ARAGUAIA  ARAGARÇAS DIAMANTE  64 21 
22 VALE DO ARAGUAIA  ARUANÃ DIAMANTE  65 22 
23 VALE DO ARAGUAIA  BRITÂNIA  DIAMANTE  62 23 
24 VALE DO ARAGUAIA  NOVA CRIXÁS DIAMANTE  60 24 
25 VALE DO ARAGUAIA  PIRANHAS DIAMANTE  68 25 
26 VALE DO ARAGUAIA  SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA DIAMANTE  73 26 

   40 Pontos   
27 BIOSFERA CAVALCANTE ESMERALDA 52 1 
28 BIOSFERA COLINAS DO SUL ESMERALDA 40 2 
29 BIOSFERA SÃO DOMINGOS ESMERALDA 47 3 
30 NASCENTES DO OESTE MOSSÂMEDES ESMERALDA 40 4 

   20 Pontos   
31 ÁGUAS INACIOLÂNDIA  CRISTAL 27 1 
32 ÁGUAS QUIRINÓPOLIS CRISTAL 20 2 
33 ÁGUAS TRÊS RANCHOS CRISTAL 30 3 
34 BIOSFERA MAMBAÍ  CRISTAL 37 4 
35 ENGENHOS CRISTALINA CRISTAL 31 5 
36 ENGENHOS LUZIÂNIA  CRISTAL 36 6 
37 NASCENTES DO OESTE PARAÚNA CRISTAL 27 7 
38 NEGÓCIOS APARECIDA DE GOIÂNIA CRISTAL 24 8 
39 NEGÓCIOS TRINDADE CRISTAL 37 9 
40 OURO CORUMBÁ DE GOIÁS CRISTAL 33 10 
41 OURO JARAGUÁ CRISTAL 37 11 
42 VALE DA SERRA DA 

MESA 
GOIANÉSIA CRISTAL 24 12 

43 VALE DA SERRA DA 
MESA 

ITAPURANGA CRISTAL 21 13 

44 VALE DA SERRA DA 
MESA 

MINAÇU CRISTAL 23 14 

45 VALE DA SERRA DA 
MESA 

PORANGATU CRISTAL 20 15 

45 

MUNICÍPIOS 

9 REGIÕES 
 

    

ANEXO A 
 

CLASSIFICAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM GOIÁS 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


