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RESUMO 

 

Este estudo objetiva compreender a produção dos espaços e a realidade do turismo, por meio 

do que foi empreendido nos ambientes naturais e culturais existentes, propícios à construção 

do território turístico da APA, nas Nascentes do Rio Vermelho (APANRV). Para esta análise, 

metodologicamente, houve uma aproximação direta e participativa com pessoas, empresas e 

instituições representativas, em uma perspectiva dialógica, dentro e fora do recorte espacial da 

pesquisa. Procurou-se dar voz aos sujeitos para captar suas percepções sobre o ecossistema a 

sua volta, além de registros que evidenciassem o estado da arte na sustentação temática.  

Evidenciou-se que as áreas de proteção ambiental de uso sustentável, modalidade da unidade 

de conservação, oportunizam opções fornecedoras de serviços em ambientais indispensáveis 

às atividades humanas, sem perder sua função prerrogativa de conservação da natureza. Elas 

são reconhecidas como territórios de exploração, socialmente justas e economicamente 

viáveis para garantir a perenidade dos recursos naturais e culturais renováveis. Assim, as 

normatizações e regras que as instituem, conciliam as relações de interesse homem x natureza, 

na apropriação, produção dos espaços, construção dos territórios e na organização social mais 

propicia ao que o meio ambiente pode oferecer. A expressividade turística da APANRV, é 

dada pelo relevo cárstico que apresenta encavernamentos, cursos d’agua subterrâneos e 

cachoeiras, além de tradições e culturas, por meio do que é empreendido e criado. O turismo 

aparece, reconhecidamente, como alternativa de atividade contributiva para produção social 

em áreas com problemas socioeconômicos, de baixa dinamização da economia, carência de 

investimentos em infraestrutura e baixa densidade populacional. Demonstra-se, por meio 

desta dissertação, ainda, que o empreendedorismo é um fenômeno dinâmico, capaz de moldar 

a paisagem econômica de uma localidade, sendo pautado pela pró-atividade individual ou 

coletiva da sociedade. Os atrativos em uso e os que podem ser produzidos na atividade, 

habilidades, atitudes e relações, dão as dimensões potenciais da unidade de conservação, para 

o desenvolvimento da atividade e do território, em seus efeitos de divulgação, geração de 

emprego e renda.  
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ABSTRACT 

 

This study intends to comprehend spatial production and tourism reality by understanding 

entrepreneurship at natural and cultural environments existent and available for the 

construction of Nascentes do Rio Vermelho’s APA (APANRV) touristic territory. 

Methodologically, this analysis was centered upon a direct and participative approach to 

people, enterprises and representative institutions inside and outside the research spatial reach 

by means of a dialogic perspective. It intended to give voice to subjects and capture their 

environmental perceptions, it also searched for registries that could further knowledge on this 

theme’s state of the art. It is evidenced that areas of environmental protection of sustainable 

use, a modality of conservation unit, opens opportunities for services in environments 

essential for human activities without losing their prerogative function of nature conservation. 

Those areas are recognized as socially fair and economically viable touristic exploitable 

territories that can guarantee renewable resources and cultures. Thus, institutional 

normalization and rules conciliate man-nature interest relations in appropriation, spatial 

production, territorial construction and social organization closer to what the environment can 

effectively offer. APANRV touristic expression results from its karstic relief that has caves, 

underground watercourses and waterfalls, alongside cultures and traditions by means of what 

is made and created by entrepreneurs. It is recognized that tourism appears as an alternative 

contributive activity of social production in areas with socioeconomical problems, low 

economical dynamics, lack of substantial infrastructure investments and low populational 

density. This dissertation also demonstrates that entrepreneurship is a dynamic phenomenon 

capable of modifying local economic landscapes and is based on society’s individual or 

collective proactivity. The attractivities in use and those that can be produced by activity, 

abilities, acts and relations, opens up potential dimensions of this conservation unit for 

touristic and territorial development by its effects of propagation, income and employment 

generation. 

 

Keywords: Conservation. Invention. Behavior. Intentionality. 
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INTRODUÇÃO 

 

O estudo do Turismo na Geografia segue variadas formas de análise que vão, 

obviamente, desde o conhecimento ambiental, perpassam pelos aspectos culturais e alcançam 

sobremaneira os âmbitos econômicos e sociais.  Entre os interesses da ciência geográfica, 

verificam-se as apreciações dos processos de ocupação e transformações dos espaços e, no 

turismo, além desses componentes, é fundamental entender como as paisagens lhes são úteis e 

desejáveis para construção dos seus territórios.  

À vista disso, alguns pressupostos devem ser observados à percepção das criações na 

atividade turística, uma vez que, são práticas que se tornam importantes, não só para o 

incremento de suas ações, mas para valorização dos sujeitos que as empreendem. Além disso, 

as criações são capazes de dar identidade à localidade, proteger a natureza, elevar o nível 

socioeconômico local e promover a possibilidade da melhoria da qualidade de vida das 

pessoas. 

Hoje, globalizadamente, a natureza se apresenta com uma feição de grande interesse 

das pessoas, pois pode probabilizar, além da sua mera contemplação, a possibilidade de novas 

experiências e aventuras, motivando-as a saírem de suas rotinas nos centros urbanos. Ao 

longo do processo histórico nota-se, na maioria das vezes, que esse processo contribuiu com a 

degradação do meio ambiente, o que representa uma problemática ambiental e social. A 

dinâmica do turismo desprovida de planejamento permitiu, em algumas situações, a ocupação 

desordenada de espaços provocando desequilíbrios socioeconômicos e culturais. Assim, 

identificar quais seriam as características que tornam um ambiente propício à produção de 

espaços turísticos para atrair visitantes torna-se preponderante para atender uma demanda 

cada vez mais eminente.  

Nesse âmbito, as áreas de proteção ambiental (APA) fornecem opções de serviços 

ambientais indispensáveis às atividades humanas, sem perder sua função prerrogativa de 

conservação da natureza. As normatizações e regras que as instituem, conciliam as relações de 

interesse homem x natureza, tanto na apropriação, criação e produção dos espaços, quanto 

apresentam-se como um imperativo para garantir a manutenção da biodiversidade. Tais 

normas são elaboradas para proteger os espaços naturais limitando o uso humano. Desse 

modo, essas áreas ganham mais projeção em entretenimento e lazer, estudos científicos, 

importância econômica e, por vezes, tais acontecimentos levam ao desenvolvimento as 

populações nelas inseridas. 
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Considerando o panorama descrito, a construção das configurações espaciais de uma 

localidade recebe contribuição efetiva das ações das pessoas, sobretudo nas concepções 

capazes de mudar paradigmas econômicos e sociais em atitudes que determinam o contexto 

territorial. As características da elaboração de um território estão nas percepções daqueles que 

o elaboram e que dão base às relações dialéticas a partir do conhecimento de suas 

peculiaridades e necessidades.  

 Nesse prisma, o empreendedorismo pode ter uma proposição dirigida ao contexto 

geográfico, sendo aqui compreendido como fator transformador dos espaços e cenários, 

fugindo do entendimento meramente econômico a ele atribuído comumente. O ambiente 

vivido e experimentado pode ser então diversificado na mesma medida em que a sociedade 

sofre mutações e evolui. 

Criar e adequar são ações inerentes à condição de sobrevivência humana e elas são 

empregadas em todas as atividades desenvolvidas pelo homem. Notadamente no turismo, as 

invenções são necessárias por propiciarem efeitos, que dentre outros aspectos, produzem os 

de reconhecimento e prestígio ao território.  

Considerando os enfoques temáticos fundamentados no âmbito geográfico, centrados 

no turismo e no empreendedorismo, este estudo escolheu para recorte espacial a Área de 

Proteção Ambiental das Nascentes do Rio Vermelho (APANRV). O território está localizado 

em quase sua totalidade na microrregião de planejamento, conhecida como Vão do Paranã, no 

nordeste do estado de Goiás e nele estão inseridos 04 munícipios: Buritinópolis, 

Damianópolis, Mambaí e Posse. Sob gestão da esfera federal, a área é monitorada pelo 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e abrange também, 

conforme o próprio Instituto, pequena parcela do município de Jaborandi, no estado da Bahia. 

A APA das Nascentes do Rio Vermelho (APANRV), foi criada em 2001, abrangendo 

legalmente uma área de 176.159ha. Ela é uma das treze categorias classificadas pelo Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), cujo arranjo faz parte do grupo das Unidades 

de Conservação (UC) de Uso Sustentável. Conforme a Lei 9.985/2000, Art. 7º, II, esse tipo de 

UC, visa “compatibilizar a conservação da natureza como o uso sustentável de parcela dos 

seus recursos naturais” (SNUC, 2000, p. 5). Isso posto, a legislação permite à APANRV 

operações de atividades que possam colaborar com a subsistência do homem da localidade, 

sem prejuízo para o ambiente natural e cultural ali inserida. Em seu decreto de criação, DNN1 

                                                           
1 DNN-Decreto não numerado- controle 9335 
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de 27 de setembro de 2001, dentre os objetivos específicos, há relevante importância dada a 

relação do homem com a natureza, como descrito no art.1º: 

 

Proteger os atributos naturais, a diversidade biológica, os recursos hídricos e o 

patrimônio espeleológico, assegurando o caráter sustentável da ação antrópica na 

região, com particular ênfase na melhoria das condições de sobrevivência e 

qualidade de vida das comunidades da APA das Nascentes do Rio Vermelho e 

entorno (BRASIL, 2001). 

 

Desta maneira, corrobora com a função das unidades de conservação que foram 

criadas com o intuito de proteger o patrimônio natural e promover maior interação entre 

sociedade e natureza. O decreto supracitado disciplina o processo de ocupação do território e 

assegura a sustentabilidade do uso dos recursos naturais, incentivando o aproveitamento 

possível deste último sem impedir o desenvolvimento das comunidades locais. 

Já na microrregião onde a APA está localizada, no nordeste goiano, o termo “Vão” foi 

adotado para designar “a depressão posicionada entre relevos mais altos, representados pela 

escarpa do Chapadão Central (BA), que constitui a Serra Geral de Goiás, e pelo Planalto do 

Alto Tocantins-Paranaíba” (NASCIMENTO, 1992, p.17).  Em sua totalidade, a microrregião 

“carrega problemas socioeconômicos substanciais, caracterizados pela baixa dinamização da 

economia, pouca atração de investimentos em infraestrutura e baixa densidade populacional” 

(ESCOLA CENTRO-OESTE..., 2011, p. 24)2.   

De forma relevante, os municípios da UC são impactados pela geração de trabalho e 

renda nas empresas que operam nos municípios limítrofes do estado da Bahia, sendo que, o 

agronegócio assume proporções significativas na absorção de mão-de-obra. Em consequência 

desse aspecto, os centros urbanos da APANRV, passam a ser essencialmente ofertadores de 

serviços, quais sejam: hospedagem, habitacionais, bancários e educacionais, dentre outros. O 

município de Posse destaca-se pelo número de estabelecimentos instalados para atender as 

necessidades demandadas, figurando como polo fornecedor de serviços. Porém, havia uma 

lacuna no setor de entretenimento e lazer, identificada quando dos primeiros contatos com as 

pessoas dessas localidades, em agosto de 2014, onde percebeu-se um anseio na busca por 

alternativas que atendessem essas necessidades. 

A partir desse último aspecto, as primeiras reflexões sobre o objeto que motivou esta 

análise se iniciaram. Assim, por meio de aproximação com os alunos (as) dos cursos técnicos 

do Instituto Federal Goiano na cidade de Posse, buscou-se saber quais perspectivas eles 

                                                           
2Escola Centro-Oeste de Formação Sindical Apolônio de Carvalho da Central Única dos Trabalhadores 

(ECO/CUT). Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS)   
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tinham com relação ao lugar onde viviam. A realidade encontrada era a de que, na instituição, 

havia alunos matriculados que residiam tanto em Posse, quanto em cidades próximas do seu 

entorno: Alvorada do Norte, Buritinópolis, Damianópolis, Guarany de Goiás, Iaciara e 

Mambaí. Na sequência, a averiguação direcionou-se à mais duas instituições de ensino de 

Posse, em turmas do último ano do ensino médio, uma do Colégio Municipal Castro Alves e 

outra do Colégio Estadual Argemiro A. de Araújo. De maneira que, no total, foram 

abordados(as) 104 alunos(as) na faixa etária entre 15 e 25 anos.  

Dos resultados obtidos alguns índices se mostraram preocupantes, uma vez que chama 

atenção a quantidade de alunos(as) desmotivados(as) a continuarem residindo no município 

ou na região de origem. Verificou-se que 87,23% dos jovens gostariam de se mudar para 

outro município que oferecesse melhores condições de vida e entretenimento. Em relação ao 

futuro, 38,67% deles, consideraram que tais municípios seriam mais estagnados, com níveis 

de desenvolvimento e oportunidades de trabalho ainda menores. E no tocante às 

potencialidades da região, 66,44% desses estudantes não possuía conhecimento acerca dos 

espaços turísticos naturais e culturais existentes.  

Tais números mostraram-se relevantes naquele momento, pois retrataram que os 

jovens não conseguiam vislumbrar alternativas em face da escassez de perspectivas de 

entretenimento, futuro profissional e desenvolvimento geral da localidade. Os números 

indicaram a necessidade de estudos elaborados e aprofundados, por parte das instituições e 

seus docentes, para buscar compreender as características socioespaciais vinculadas à essa 

realidade que não produziam esperanças e nem estimulo à permanência daqueles jovens em 

suas localidades.  

No decorrer do tempo buscou-se informações acerca de outros aspectos potenciais 

representativos que os municípios em questão pudessem oferecer, amparadas por perspectivas 

que contribuíssem para o despertar de possibilidades que viessem transformar a realidade 

apresentada. Em um primeiro momento, averiguou-se registros diversos em fontes de órgãos 

estatísticos e acadêmicos para descobrir as principais atividades produtivas e outras 

características importantes do território. Como passos seguintes dessa investigação preliminar, 

seguiu-se indicações dos próprios estudantes e da população que ajudaram a esclarecer alguns 

aspectos, até então, não percebidos na pesquisa. 

Apesar de encontrar alguns índices socioeconômicos desfavoráveis, 

contraditoriamente, descobriu-se que a UC está inserida em uma região reconhecida no mapa 

turístico de Goiás pela exuberância natural. Isso a credencia a ofertar uma modalidade 

http://www.escolas.inf.br/go/posse/1


20 

 

 
 

turística diferenciada pela abordagem ecológica, que é o ecoturismo. O que se desvelou foi 

um expressivo número de cachoeiras, cavernas, tradicionalidades, acervos culturais e, além 

disso, Mambaí e Damianópolis categorizados como municípios turísticos pelo Ministério do 

Turismo (MTUR, 2017). Todo esse material surge, então, nas primeiras análises documentais 

que demonstraram com clareza que algumas potencialidades, sob a ótica do patrimônio 

ambiental e cultural, já eram observadas, detinham representação e significado e precisaram 

ser melhor entendidas.  

A atividade no âmbito do turismo se tornou oficial no Brasil, com a criação do 

Conselho Nacional do Turismo e da Empresa Brasileira do Turismo (Embratur), nos anos de 

1960, e, desde então, por sua importância na geração de negócios e empregos, é 

reconhecidamente fator de desenvolvimento. Em presunção, se encaixaria prudentemente no 

contexto da APA das Nascentes do Rio Vermelho. Pois, nesse cenário de grande riqueza 

natural como o visto em Goiás, o turismo aparece como alternativa que envolve as 

vicissitudes coletivas, possibilitando abertura de frentes laborais que podem beneficiar o 

ambiente natural e cultural, assim como, o modo de vida local.  

Outra condição observada diz respeito ao escasso material acadêmico direcionado às 

empresas na elaboração dos espaços turísticos, potencialidades, limites e conflitos publicados 

até então, e sobre a APANRV. Detectou-se uma inexistência de trabalhos que abordassem as 

práticas criativas autônomas ou coletivas - empreendedoras das instituições, empresas e 

pessoas, na geração de pequenos negócios ligados à atividade turística. Nesse prisma, de 

forma instigante e motivadora, justifica-se o empenho em uma investigação mais aprofundada 

que de maneira contextualizada culminou neste estudo temático.  

A problemática principal desta análise consistiu em entender como os espaços naturais 

e culturais estariam sendo atrativamente produzidos e explorados na construção do território 

turístico. Seria a atividade turística uma alternativa viável para melhorar o nível 

socioeconômico da UC? 

Para a compreensão deste tema, alguns questionamentos foram imprescindíveis à 

investigação e seguem elencados: qual o contexto das unidades de conservação nacionais e no 

estado de Goiás? Quais as paisagens econômicas e sociais dos municípios que compõem a 

APANRV? Onde estão localizados os atrativos naturais e culturais que caracterizam o turismo 

na APANRV? Quais condições de visitação e uso das principais atratividades turísticas da 

UC? Em relação aos atrativos da UC, o que efetivamente é direcionado para a atividade 

turística? Quem empreende produtos, serviços e negócios turísticos no território? Qual é a 
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relação da população local e empresas com os atrativos turísticos e com os turistas? Como se 

fundamenta o empreendedorismo para a edificação da atividade turística na produção dos 

espaços e consolidação do território turístico? 

Foi no propósito de responder essas perguntas que se vislumbrou, neste estudo, o 

diagnóstico e o entendimento do aproveitamento do processo criativo empreendedor das 

pessoas e instituições públicas e privadas presentes na UC repercutido no turismo.  

Destarte, o objetivo deste trabalho é compreender a produção dos espaços e a realidade 

do turismo, por meio do que foi empreendido nos ambientes naturais e culturais existentes e 

propícios à construção do território turístico da APA das Nascentes do Rio Vermelho 

(APANRV). 

Para essa compreensão, algumas metas foram alcançadas por intermédio dos objetivos 

específicos apostos, seguindo primeiro pela análise da paisagem socioeconômica da UC e 

suas características como espaço protegido, justificando o implemento do turismo no 

território. O segundo objetivo específico imbuiu-se na demonstração quantitativa dos atrativos 

naturais/culturais em uso e potenciais na APANRV, com respectivas localizações espaciais e 

funcionalidades. O sentido da obtenção dessas informações situou-se em estear o ecoturismo 

da APANRV para consolidação dessa modalidade no território. Em seguida, o terceiro 

objetivo, de forma específica versa acerca da identificação qualitativa das criações 

empreendedoras, das participações e relações dos agentes operadores da atividade turística no 

desenvolvimento, tanto da atividade, como das localidades nela inseridas. 

Este estudo vai de encontro à análise diagnóstica e à compreensão das relações dos 

agentes, direta ou indiretamente envolvidos na construção de espaços atraentes à visitação e 

condições circundantes para o incremento da atividade turística na UC. Os desvendamentos 

desse estudo na UC, se fizeram necessários para entender a inspiração das pessoas e 

comunidades na apropriação dos espaços e aproveitamento de oportunidades, organizando 

seus pequenos negócios e ofertas de produtos e serviços genuinamente territoriais.  

Na elaboração das investigações necessárias desenvolveu-se uma aproximação direta e 

participativa com pessoas, empresas e instituições representativas, dentro e fora do recorte 

espacial escolhido, atribuindo-lhes perspectiva metódica dialógica. Nessa direção, procurou-

se dar voz aos sujeitos locais, tentando captar suas percepções e conflitos sobre o ambiente à 

sua volta, além de registros do estado da arte relacionados ao território que dessem 

sustentação temática para a obtenção dos propósitos da pesquisa.  
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De modo combinado, foram analisados dados qualitativos e quantitativos obtidos por 

meio de entrevistas semiestruturadas possibilitando ao entrevistado dar respostas curtas ou 

abrangentes às questões inqueridas.  

Para isso foram confeccionados instrumentos de pesquisa, caracterizados por 

formulários de entrevistas, cujos modelos estão anexados no final trabalho. Suas 

denominações são: P.1, para verificar a percepção da população em relação ao turismo; P.1-H, 

para coletar informações em hotéis, pousadas e similares; P.2-E para empresas em geral, 

circundantes e beneficiadas indiretamente com a atividade turísticas. Complementado as 

investigações, elaboramos abordagens aos turistas (P.6-V), para captar suas opiniões e grau de 

satisfação sobre os produtos e serviços ofertados em suas visitas.  

Holisticamente, a pesquisa se efetivou na investigação bibliográfica, que tinha como 

finalidade dar os aportes teóricos e encontrar estudos que mais se aproximassem da 

abordagem temática principal e/ou do recorte espacial. Nesse universo, buscou-se trabalhos e 

no Banco de Teses e Dissertações da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior), periódicos, observatórios, bibliotecas instituições de ensino superior e de 

fomento de negócios.  

Além desses dados, efetuou-se coletas nas bases de dados de fontes secundárias que 

oportunizassem indicadores socioeconômicos e de aproveitamento, pertinentes ao estudo. 

Com mais efetividade, na esfera federal, cita-se: os Ministérios do Turismo, dos Esportes, do 

Trabalho, Desenvolvimento Social, do Meio Ambiente e suas agregações administrativas, 

como o IBAMA, ICMBio e SNUC, além do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE).  Em âmbito estadual, os mais procurados foram o Instituto Mauro Borges (IMB), a 

Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento de Goiás (SEPLAN/ SEGPLAN) e Secretaria 

de Meio Ambiente. Nas municipalidades, foram alvo da pesquisa todas as prefeituras da UC e 

em especial, os dados primários obtidos pelos representantes de pastas específicas, como a 

Secretária de Turismo em Mambaí e do Meio Ambiente do mesmo município, bem como as 

de Buritinópolis e Posse.  

Outras instituições, como a Escola Centro-Oeste de Formação Sindical da Central 

Única dos Trabalhadores Apolônio de Carvalho (ECO/CUT) e Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) - além de ONGs e OSCIPs -, foram muito 

importantes para o acesso às informações relacionadas ao território. 

Cabe ressaltar que a percepção ambiental é de fundamental importância na 

investigação, enquanto pesquisador, havendo um esforço para observação do comportamento 
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das pessoas e instituições em relação às potencialidades ambientais que se apresentam à sua 

volta. Essa leitura do ambiente, nesta dissertação, dirigiu-se à delimitação e análise do 

processo de edificação da atividade turística desde a criação da UC, em 2001, e para 

consistência da pesquisa no intuito de se chegar o mais próximo possível da realidade da 

APANRV. 

No tocante a estrutura deste estudo, ele se apresenta, além desta etapa introdutória, três 

capítulos e as últimas palavras, referentes ao espaço temporal das investigações. No primeiro 

capítulo, intitulado “Unidades de Conservação e a APA das Nascentes do Rio Vermelho”, 

explicita-se informações em torno das unidades de conservação em geral, contando com uma 

breve retrospectiva histórica da concepção das áreas de proteção ambiental. Nele, também, 

são retratados os conceitos relacionados às categorias e a sistematização que regimentam tais 

unidades, bem como os aspectos específicos sobre a criação da APA. Em relação aos 

municípios inseridos na UC, há uma imersão nos fatos históricos de suas criações e 

emancipações, chegando-se à formação e à composição dos panoramas socioeconômicos 

atuais que permitem e que podem justificar o turismo como mais uma alternativa laborativa 

no território.  

Já o segundo capítulo, cujo título é “O Turismo na APA das Nascentes do Rio                             

Vermelho” expõe algumas percepções essenciais para conceber um maior entendimento das 

complexidades da atividade turística, abordando mais diretamente o ecoturismo. No seu 

desenvolvimento são também discutidas as concepções das categorias geográficas que 

embasam o tema proposto neste estudo. É nessa etapa da análise que é feita a identificação 

das localizações espaciais dos atrativos naturais em uso e tradições culturais da APA.  

A terceira parte deste trabalho, em seu último capítulo, trata da concepção do 

empreendedorismo como um conjunto de atitudes comportamentais de transformação, 

alinhando-o aos contextos turísticos e geográficos, foco de nossa proposta dissertativa. Esse 

conteúdo apresenta as práticas empreendedoras criadas em torno dos atrativos e/ou a partir 

deles em acessos, comunicações e funcionalidades. Buscou-se acrescentar em seu 

desenvolvimento descritivo algumas criações de produtos e serviços ofertados, oportunizados 

pelas possibilidades que o patrimônio ambiental cultural oferece no território.   

As informações coletadas na pesquisa são nesse contexto demonstradas, evidenciando 

o que foi encontrado nos resultados das entrevistas com pessoas, empresas e instituições e em 

suas relações com a atividade turística. Busca, igualmente, identificar a visão dos “de dentro” 

e dos “de fora”, esses últimos sendo os visitantes que deixaram suas impressões sobre o que 
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lhes foi ofertado, de maneira a quantificar e qualificar os pontos positivos e aqueles a 

melhorar que, uma vez ajustados, podem trazer esses turistas em nova incursão, além de atrair 

novos turistas. Adiciona-se, também, proposições sugestivas para o desenvolvimento das 

operacionalidades da atividade e, consequentemente, de uma imagem positiva para o 

território. 

Tendo como parâmetro a base de dados encontrados e as análises gerais do estudo, 

elas proporcionam uma visão do turismo da APANRV, possibilitando nas considerações 

finais, as respostas aos questionamentos que motivaram a pesquisa e o projeto da dissertação.       
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CAPÍTULO 1 – AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E A APANRV 

 

Nossa análise nasce da motivação em conhecer as condições de uso, hoje 

estabelecidas, dos espaços protegidos que defendem o uso equilibrado dos recursos naturais e 

culturais, em especial, a APA das Nascentes do Rio Vermelho.  Neste primeiro capítulo 

verificam-se formas de utilização e transformação socioespaciais que se apresentaram no 

passado e chegam ao presente. Levou-se em conta a participação do ser humano como parte 

da natureza, seu entendimento sobre o ambiente onde vive e como se beneficia das 

potencialidades que a Unidade de Conservação (UC) lhe oferece.  

O Vão do Paranã, microrregião de planejamento do estado de Goiás onde a UC está 

inserida, é neste capítulo brevemente comentado para o entendimento dos contextos que 

envolvem a APANRV. Barreira (2002, p. 98), afirma que na microrregião “havia pouco ouro, 

poucas estradas, enfim, era uma história sem atrativos, um lugar que foi até recentemente a 

periferia da periferia, um autêntico sertão”. A autora se refere a um panorama pertencente ao 

fim do século XIX - início e até meados do século XX - entretanto, atualmente observa-se que 

essa situação se modificou em alguns aspectos. A exemplo, a inauguração de Brasília em 

1960 fez com que rodovias fossem abertas para o acesso à capital, caso da BR-020 que liga o 

Distrito Federal à Fortaleza, colaborando para transformações no sistema fundiário da 

microrregião.  

A partir de então, em uma condição de maior aproximação e geração de conhecimento, 

um outro fator relevante conduz à própria concepção da unidade de conservação, em 2001, 

recorte espacial deste estudo. 

Assim sendo, primeiramente expõem-se informações e abordagens em torno das UCs, 

com breve retrospectiva histórica dessas áreas, traduzindo-se os conceitos relacionados às 

categorias e ao sistema nacional que as engloba.  Em seguida, são citados os aspectos 

específicos sobre o que motivou o aparecimento da APA das Nascentes do Rio Vermelho e o 

diagnóstico socioeconômico dos municípios nela inseridos. Com isso, busca-se compreender 

como o turismo está se inserindo na UC, conciliando o desenvolvimento da atividade com a 

conservação ambiental. 

 

1.1 Compreendendo os Espaços Protegidos para Conservação da Natureza 

 

 O homem, a partir de alguns motivos especiais, principalmente em relação a sua 

subsistência, teve a ideia de reservar determinados espaços. Alguns desses espaços tinham 
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para si grande simbolismo, significância e representação, como os lugares sagrados e 

religiosos, cujo uso e mesmo a presença humana eram proibidos. Outros, estrategicamente 

para sua própria sobrevivência, eram destinados à manutenção de estoques de recursos 

encontrados na natureza. A exemplo de tais atitudes humanas, Barbieri (2007, p. 25) esclarece 

que estas “foram estimuladas pelo esgotamento de recursos, como o caso da escassez de 

madeira para construção de moradias, fortificações, móveis, instrumentos e combustíveis, 

cuja exploração havia se tornado intensa desde a era medieval”. Muitas florestas foram assim 

destruídas, causando desequilíbrio a diversos ecossistemas, e que por sua vez, geraram 

preocupações e manifestações em defesa da natureza, fazendo com que vários cientistas 

buscassem soluções para os problemas ambientais. 

Entre os interesses de estudo da Geografia está a análise dos processos de ocupação e 

transformação dos espaços. Nessa análise, Oliveira (2002, p. 223) ressalta que “a história traz 

ainda indicações do reconhecimento da necessidade do controle sobre a natureza e sobre ele 

próprio”. A afirmação traz um sentido de dominação sobre a natureza e moldagem do 

comportamento humano sobre os espaços naturais.  

Nessa direção, Milano (2012, p. 18) também nos lembra que “a história, então, começa 

com registros não só dos desastres provocados pelo homem como também das suas reações a 

eles”. Tais alegações dão o entendimento de que, a proteção de alguns espaços, são 

alternativas para restringir ou proibir o homem de suas próprias práticas predatórias em 

relação ao ambiente.  De uma forma geral, a conservação da natureza é um processo que 

ocorreu e ainda ocorre no mundo e assim, apresenta-se como um imperativo para garantir a 

manutenção da biodiversidade. 

Para Coelho (2004, p. 2), “desde a explosão de movimentos ambientalistas na década 

de 1980, temas ambientais passaram a fazer parte da consciência coletiva e da participação 

nas agendas políticas”. A partir daí, em meio aos debates, entre uma gama de proposições 

indicadas, concebe-se a efetivação de atividades econômicas paralelas à proteção dos espaços 

ameaçados por degradações ambientais. Compreende-se, então, que as atividades turísticas 

são alcançadas, seja pela importância econômica e/ou pela descoberta do homem na 

revalorização da natureza.   

O Brasil, hoje reconhecido pela sua biodiversidade, vem evoluindo na busca da 

conservação. Segundo Oliveira, S. (2002, p. 224), o País tem “extensão territorial, população 

e densidades populacionais regionais, capacidade científica e tecnológica, e legislação, além 

de cultura e políticas próprias que requerem cuidadosa análise, antes de quaisquer 
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generalizações”. Apresenta, dessa forma, política conservacionista praticada, existência de 

recursos naturais em diversas zonas climáticas e leis que protegem a natureza (aplicadas), 

características peculiares que precisam ser melhor observadas e estudadas. A autora ressalta: 

 

Hoje o enfoque principal é o da biodiversidade. Esse novo enfoque vem de encontro 

às necessidades da sociedade atual e tem como principais argumentos suas 

contribuições econômicas diretas, por suas participações nos ciclos ambientais 

gerais, por seu valor estético e por justificativas éticas inerentes às próprias espécies 

e à diversidade ecossistêmica (OLIVEIRA, S., 2002 p. 224). 

 

Devido à exploração excessiva, a existência de políticas que visam proteger a 

biodiversidade brasileira e sua implantação garantem às espécies, animais e vegetais, local 

para se reproduzirem em habitat natural. 

A política ambiental no Brasil é orientada por leis, decretos e resoluções compostas 

por planos e programas que regulam o uso adequado dos recursos naturais por atividades 

humanas e processos econômicos, e por meio delas objetiva-se o bem-estar da sociedade. O 

uso de recursos naturais e do território constitui a essência da intervenção reguladora, “pois 

intervir sobre a natureza é intervir sobre o seu suporte, que é o território” (STEINBERGER; 

ABIRACHED, 2013, p. 115), o que pode evitar a utilização incorreta e indesejável dos 

espaços naturais. 

O Ministério do Meio Ambiente – MMA (BRASIL, 2011) contempla essa ideia 

quando fundamenta a função das unidades de conservação animal e vegetal, o uso dos 

recursos naturais, a manutenção de banco genético e a proteção do meio biótico e abiótico.  

No Brasil foi criado pela Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 2000, o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (BRASIL, SNUC, 2011), que estabelece critérios e normas para a 

criação, implantação e gestão das unidades de conservação. É constituído pelo conjunto das 

unidades de conservação federais, estaduais e municipais, e em seu capítulo primeiro, art. 2º, 

estabelece conceito para fins de entendimento e ações e define como unidades de conservação 

(UC): 

Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 

características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo Poder Público, com 

objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, 

ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção (BRASIL, SNUC, 2011, p. 5). 

O SNUC representa progresso nas diretrizes e procedimentos para criação, 

implantação e gestão de unidades de conservação, também das áreas particulares destinadas à 
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conservação3 (MMA, 2011). Para o MMA (BRASIL, 2011), a Lei n.º 9.985 é considerada 

uma conquista da legislação ambiental brasileira, pois contribui para os avanços na política de 

expansão e gestão da área protegida por unidades de conservação nas três esferas de governo 

(federal, estadual e municipal). Nela, criam-se mecanismos que ampliam a participação da 

sociedade, delineando as relações entre o Estado e os cidadãos na gestão ambiental, com uma 

visão integrada do conjunto de unidades de conservação no território brasileiro. Para a 

legislação ambiental em vigor, conforme relata Costa (2002), a conservação da natureza é:  

O manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a manutenção, 

a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, para que 

possa produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, 

mantendo seu potencial de satisfazer às necessidades e aspirações das gerações 

futuras, garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral (COSTA, 2002, p. 23). 

 

 

A regulamentação da criação de unidades de conservação e a ampliação da 

participação da sociedade durante esse processo garantiram transparência na relação entre o 

Estado, os cidadãos e o meio ambiente. Hoje as unidades de conservação são classificadas em 

dois grandes grupos, caracterizadas pelas UCs de proteção integral e as de uso sustentável. No 

quadro 1 são apresentadas as categorias que cada um desses grupos apresenta: 

 

Quadro 1- Grupos e categorias consolidadas das Unidades de Conservação no Brasil 

Proteção Integral          Uso Sustentável 

Estação Ecológica   

Floresta Nacional / Estadual / 

Municipal 

Monumento Natural   Reserva Extrativista 

Parque Nacional / Estadual / Municipal   

Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável 

Refúgio de Vida Silvestre   Reserva de Fauna 

Reserva Biológica   Área de Proteção Ambiental 

    Área de Relevante Interesse Ecológico 

    

Reserva Particular do Patrimônio 

Natural 

Fonte: ICMBIo4/ MMA - CNUC5, 2018. 

 

                                                           
3 O Projeto de Lei n.º 2.892, de 1992 (SNUC), define a conservação como parte do ecossistema e habitats 

naturais e a manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies em seus meios naturais e, no caso de 

espécies domesticadas ou cultivadas, nos meios onde tenham desenvolvido suas propriedades características.  Já 

a preservação se constitui em conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a proteção a longo 

prazo das espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a 

simplificação dos sistemas naturais (SNUC, 2000). 
4 ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
5 MMA - Ministério do Meio Ambiente - CNUC- Cadastro Nacional de Unidades de Conservação. Atualizada 

em: 01/07/2018 



29 

 

 
 

As Áreas de Proteção Ambiental (APA), segundo o Instituto Socioambiental (ISA6) e 

a legislação atual, são definidas como 

 

[...] uma área em geral extensa, com certo grau de ocupação humana, dotada de 

atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a 

qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos 

básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e 

assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais (BRASIL, SNUC, p.11). 

 

 

As unidades de proteção integral são entendidas pelo SNUC (2011) como espaços 

territoriais de “manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência 

humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais”. Já as de uso sustentável 

são compreendidas como território “de exploração do ambiente de maneira a garantir a 

perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a 

biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e 

economicamente viável” (SNUC, 2011, p. 6). Nessa definição, intui-se a interferência do 

homem no aproveitamento das potencialidades produtivas da localidade, envolvendo 

diferentes agentes nas relações entre a sociedade e a natureza, abarcando espécies e 

tecnologias. Surgem novas preocupações como a biodiversidade que recebe várias 

concepções. 

 Para Almeida (2003), as populações que habitam essas áreas reinventam um território 

culturalizado, composto pelo espaço e pela natureza. A autora em questão define a 

biodiversidade como:  

Uma invenção discursiva recente, resultante de uma situação concreta em face da 

crescente destruição da natureza e da perda da diversidade ecológica. Esta 

preocupação nova com a natureza traz ao debate a sua instrumentalização e uma 

reconsideração da sua construção simbólica. [...] O discurso sobre a biodiversidade 

camufla a forma moderna do capital com (re)significação das florestas tropicais, de 

suas populações tradicionais e da cultura ecológica destas populações. [...] no 

discurso capitalista atual, a biodiversidade é sobretudo a instituição de uma cultura 

de conservação revelada como nova interface entre a natureza, o capital e a ciência 

(ALMEIDA, 2003, p. 71). 

 A autora traz reflexões sobre a valorização da biodiversidade tal como ela é hoje, 

apresentada e defendida por governos e empresários. Pode-se também subentender, que a 

sociedade, sob uma ótica contemporânea, busca maneiras de suavizar sua ação predatória 

sobre o ecossistema. As instituições apresentam um discurso capitalista velado que considera 

as coisas naturais como parte da produção social, tendo a cultura como valor social agregado 

                                                           
6 Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP. Qualificação jurídica atribuída a diferentes 

tipos de entidades privadas atuando em áreas típicas do setor público com interesse social, que podem ser 

financiadas pelo Estado ou pela iniciativa privada sem fins lucrativos (SERVIÇO BRASILEIRO..., 2017). 
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à natureza. Existe uma inquietação dos homens com a destruição rápida do meio ambiente e 

com a necessidade de levar a sociedade a tomar medidas urgentes no sentido de resguardar o 

património natural. Há sentido na busca de metodologias que dão equilíbrio às relações do 

homem com outras variedades de espécies animais e vegetais, cuja existência contribui para o 

seu bem-estar.  

A área total das UCs em todas as suas esferas de gestão representa aproximadamente 

0,30% da área total do território nacional que é de 8.515.759,090 km² (IBGE, 2018)7.  Os dois 

grupos estão distribuídos como demonstrado na tabela 1: 

 

Tabela 1 – Área total das Unidades de Conservação no Brasil (2018)  

 

quant. área(km²) quant. área(km²) quant. área(km²) quant. área(km²)

Proteção Integral 150 503.571 369 159.077 179 1.068 698 663.716

Uso Sustentável 848 1.216.348 539 607.613 116 57.240 1.503 1.881.201

295

Grupos federal estadual municipal

Esferas

Total 998 1.719.919 908 766.690 58.308 2201 2.544.917

total

 

Fonte: ICMBio/ MMA/CNUC, 2018. 

 

Em um país com diversidade de ecossistemas naturais e de contextos socioeconômicos 

distintos, o SNUC tem em sua gestão o desafio de regular as UC e conectá-las com outros 

setores e atividades. É por meio da sua intervenção nesses espaços, que acontecem os 

benefícios na garantia da biodiversidade e no desenvolvimento social e econômico sustentável 

das sociedades locais. Entretanto, a Lei n.º 9.985 que cria as unidades de conservação não 

estabelece prazos para a elaboração do documento técnico que determina o zoneamento e as 

normas de uso da área e a utilização dos recursos naturais. O ICMBio, somente em 2018, 

inicia a elaboração do plano de manejo da APANRV, ou seja, 17 anos após sua criação, por 

exemplo. 

O MMA reconhece, também, a similaridade no que é descrito como objetivos para os 

tratamentos de algumas categorias dentro de um mesmo grupo, como é o caso das reservas 

biológicas com estações ecológicas. Nesse sentido, as categorias poderiam ter suas 

classificações reduzidas, aprimorando conceitos e objetivos para melhor compreensão 

daqueles que nelas vivem, exploram e mesmo pesquisam. 

Por meio de técnicas específicas, para o Ministério do Turismo (MTUR, 2010), 

modalidades como o ecoturismo e o turismo de aventura despontam como atividades que vêm 

                                                           
7 Superfície do Brasil publicada no DOU nº 124 de 29/06/2018, conforme Resolução Nº 01, de 28 de junho de 

2018. 
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se desenvolvendo e ganhando forças em espaços protegidos de uso sustentável. Consagram-se 

por um modelo de turismo mais responsável, integrando lazer, recreação e conservação 

ambiental. Alguns dos cenários mais bonitos e admirados em todo o mundo estão protegidos 

por unidades de conservação. Representando o Brasil, no imaginário midiático turístico 

contemporâneo, o quadro 2 apresenta algumas das UCs mais difundidas:  

 
Quadro 2 - Atrações turísticas mais divulgadas e conhecidas no Brasil inseridas em UCs 

Unidade de conservação   Principal atração turística   Decreto de criação (nº/data) 

Parque Nacional da Tijuca Corcovado/Cristo Redentor 

(maior floresta urbana 

replantada do mundo) 

50.923/6 de julho de 1961 

Parque Nacional do Iguaçu Cataratas do Iguaçu 86.676/01 de dezembro de 

1981 

Parque Nacional do Pantanal 

Matogrossense 

Pantanal matogrossence 86.392/24 de setembro de 

1981 

Parque Nacional Marinho de 

Fernando de Noronha 

Arquipélago de Fernando de 

Noronha 

96.693/14 de 

setembro de 1988 

Área de Proteção Ambiental 

de Fernando de Noronha 

Arquipélago Fernando de 

Noronha 

92.755/05 de junho de 1986  

 

Fonte: ICMBio, 2017. 

 

 Em Goiás, o primeiro instrumento de política ambiental, como salienta Oliveira, S. 

(2002, p. 234), “foi o Parque Nacional do Araguaia criado em 1959, atualmente no estado do 

Tocantins. Em seguida foram implantados os parques nacionais das Emas no município de 

Mineiros e o da Chapada dos Veadeiros em 1961”.   

A Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e 

Assuntos Metropolitanos (SECIMA) é responsável pela execução das políticas de proteção e 

conservação no estado de Goiás. Segundo a SECIMA8 (2017), atualmente, são 23 unidades de 

conservação (UCs) de domínio estadual, 13 de proteção integral e 10 de uso sustentável. Em 

dados atualizados em 2018, pela Secretaria supracitada, a representação percentual das áreas 

protegidas de proteção integral figura em 0,3753%, e as áreas de proteção de uso sustentável 

chegam a 3,34% em relação a área total do estado que é de 340.106,492 km² de extensão 

(IBGE, 2016). Em levantamento feito no ICMBio9 (2018), a área de unidades protegidas em 

esfera federal no estado de Goiás é de 14.861,24 km² com um percentual aproximado de 

4,37% da sua extensão total. Assim o estado de Goiás é considerado pelo ISA, uma das 

                                                           
8 http://www.secima.go.gov.br/post/ver/196928/uc atualizado 17/08/2017  
9http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/servicos/geoprocessamento/DCOL/dados_tabulares/DadosGerai

s_UC_junho_2018.pdf 

http://www.secima.go.gov.br/post/ver/196928/uc
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unidades da federação com menor índice de áreas legalmente protegidas para assegurar a 

conservação da biodiversidade, do meio abiótico e para a manutenção do equilíbrio ecológico. 

Para Santos, S. (2015, p. 1), o Nordeste goiano “atualmente é palco de rápidas 

mudanças ocasionadas pelo avanço da fronteira agrícola”. No entanto, observa-se uma 

representação relevante de Cerrado, visto que, a dinâmica do agronegócio ainda não 

conseguiu ser dominante. O processo de expansão da fronteira agrícola proveniente da região 

Sul-Sudeste do Brasil ocorreu nas chapadas do Cerrado de Minas Gerais, Goiás, Maranhão, 

Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Bahia “em áreas que apresentavam solos de 

fácil conformidade com técnicas de calagem10 e declives entre 0 a 6% propícias a 

mecanização” (CARVALHO, F., et al., 2009 apud PONCIANO, 2017, p. 18).  

Para Oliveira (2014, p. 332), “deve-se reconhecer que as dificuldades impostas pelo 

relevo permitiram a preservação da vegetação de Cerrado na sua porção setentrional”. No Vão 

do Paranã, de domínio da Reserva da Biosfera do Cerrado, há segundo Oliveira, I. (2014), 

uma faixa expressiva que está associada às encostas de escarpas em que a declividade 

acentuada tem dificultado a incorporação das terras pelas atividades econômicas.  

Entretanto, a ocupação da microrregião se deu pela exploração econômica, pois 

durante muitos anos a economia era pautada na produção de carvão vegetal, exploração de 

minerais e agricultura familiar. Segundo Barreira (2002), o Vão do Paranã consolidou-se com 

extensas áreas de várzeas e pastagens naturais, utilizadas pela pecuária na seca e com 

campinas nos chapadões, utilizadas pela mesma no período chuvoso. Segundo Hermuche 

(2010 apud PONCIANO 2017, p. 28), “a região do Vão do Paranã, possui aproximadamente 

190.000 hectares de Mata Seca Decídua que se encontram bastante fragmentados, 

principalmente em função da intensa atividade pecuária e com intensa exploração seletiva de 

madeira”.  

Além da inclinação para as atividades econômicas citadas explora-se o calcário, 

atividade mineradora que vem desde o século XVIII e ainda é praticada, substancialmente, 

nas áreas de Floresta Estacional Decidual (FED) na microrregião (HERMUCHE, 2010). Uma 

outra causa que muda a paisagem do Vão do Paranã é a exploração do solo por meio de 

monoculturas, a exemplo da soja e da cana-de-açúcar, que necessitam de extensas áreas para 

seu cultivo. Porém, a microrregião não alcança os resultados agrícolas obtidos em outras 

                                                           
10 Calagem é a etapa do preparo do solo para cultivo. Os principais objetivos da calagem são: eliminar a acidez 

do solo e fornecer suprimento de cálcio e magnésio para as plantas. O cálcio estimula o crescimento das raízes e, 

portanto, com a calagem ocorre o aumento do sistema radicular e uma maior exploração da água e dos nutrientes 

do solo, auxiliando a planta na tolerância à seca. (EMPRESA BRASILEIRA..., 2017) 
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regiões do estado, provavelmente pelas peculiaridades do solo caracterizadas pela baixa 

fertilidade natural e formas de relevo. 

Ainda assim, o território sofre pressões por parte de agricultores e fazendeiros que 

buscam sua ocupação, mesmo tendo ela características singulares. Nesse sentido, Ponciano 

(2017) informa que:  

 

O Vão do Paranã segundo o mapeamento “Áreas Prioritárias para Conservação, Uso 

Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira” (MMA, 2015), 

apresenta 35% da região inserida nas classes de alta e muito alta prioridade para 

preservação da biodiversidade. Embora a região contemple essas áreas, [...] uma vez 

que a região nos últimos anos tem sofrido pressão das fronteiras agrícolas vindas do 

sudoeste da Bahia e do sudeste goiano (PONCIANO, 2017, p. 14). 

 

Mostra-se que ainda é preciso dar continuidade as atitudes direcionadas para proteção 

ambiental na microrregião, visto a relevância do patrimônio natural e cultural existente. Tais 

práticas devem estar direcionadas concomitantemente com os processos de conservação da 

natureza e desenvolvimento regional, criando oportunidades e benefícios às pessoas que nela 

vivem, transformando sua realidade socioeconômica. Essa realidade, embora venha mudando 

gradativamente, sempre foi estigma para o Nordeste Goiano, aparecendo principalmente para 

mídia do estado como um território não muito rico e com poucas alternativas para a resolução 

dos seus problemas. Ele se caracterizou pela exploração de minérios, principalmente o ouro 

no século XVIII; contudo, a agricultura e a pecuária também foram atividades que 

impulsionaram a ocupação do território no fim do século XIX. Nesse contexto, Carvalho, G. 

(2004) retrata as características do Nordeste Goiano como sendo 

 

[...] uma das regiões que guarda os maiores problemas socioeconômicos do estado 

de Goiás, o que lhe reservou o clichê de “Corredor da miséria”. Por outro lado, essa 

região posiciona-se hoje como uma das que guardam as maiores riquezas naturais do 

estado de Goiás, fato que lhe consagrou o título, pela UNESCO, de Reserva da 

Biosfera de Goyaz, além da sua inserção no documento das Ações Prioritárias para a 

conservação da Biodiversidade do Cerrado e Pantanal. É esse reconhecimento, 

enquanto patrimônio ambiental, que dá a essa região uma contraditória qualificação: 

uma pobreza econômica versus uma riqueza ambiental/cultural (CARVALHO, G., 

2004, p. 1). 

 

Mostra a autora que, sob o prisma dos atributos naturais e culturais, a região se 

apresenta como uma das mais expressivas do estado. É rica em número e belos atributos 

naturais como quedas d’água e cavernas, além da sua exuberância imaterial, de ativas 

manifestações culturais, com expressiva identidade local. Essas características são 

justificativas para o incremento das atividades turísticas que faz despertar o interesse de 

visitação de pessoas advindas de várias localidades nacionais e internacionais.  
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O reconhecimento internacional das potencialidades naturais do Nordeste Goiano lhe 

inclui no âmbito das Reservas da Biosfera11 (Resbio), que foi idealizada pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). Hoje são contempladas 631 

reservas, localizadas em 119 países.  Além da Resbio Cerrado, existem no Brasil as reservas 

da Biosfera Mata Atlântica e Cinturão Verde de São Paulo, Pantanal, Caatinga, Amazônia 

Central e Serra do Espinhaço. Essas reservas desempenham o papel de promover a 

conservação e o uso sustentável dos recursos naturais, assim como de disseminar os 

conhecimentos científicos, tradicionais e culturais em suas regiões.  

  A Resbio Cerrado(figura 1) abrange desde o Distrito Federal, passando pelo nordeste e 

norte de Goiás, se estendendo pelo centro, oeste e nordeste de Tocantins e alcançando o Piauí 

e o centro do Maranhão. Compreende uma área de 296.500 km². Sua implementação se deu 

em três fases, sendo a primeira em 1993 (Resbio do Distrito Federal), a segunda em 2000 

(resultando na Resbio de Goiás, chamada Reserva da Biosfera Goyaz) e a terceira em 2001 

(resultando na Resbio que compreende os estados do Tocantins, Piauí e Maranhão). A 

Reserva da Biosfera Goyaz em destaque na compreende uma área territorial de 54.393 km² 

(NASCIMENTO et al., 2016, p. 32) e abrange uma zona núcleo representada por um mosaico 

de Unidades de Conservação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Criada em 1972 é uma coleção representativa dos ecossistemas característicos da região onde se estabelece. As 

Reservas da Biosfera têm sua sustentação no programa "O Homem e a Biosfera" (MAB) da UNESCO, 

desenvolvido com o PNUMA - Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, com a UICN - União 

Internacional para a Conservação da Natureza e com agências internacionais de desenvolvimento (MMA, 2018). 
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Figura 1 - Reserva da Biosfera do Cerrado (Resbio Cerrado) 

 

Fonte-SIG Goiás /CNUC - Organizado por Santos, 2018. 

 

A Reserva da Biosfera Goyaz, em suas dimensões, ainda compreende parte da terra 

indígena dos Avá Canoeiros e o sítio histórico e patrimônio cultural de remanescentes dos 

Quilombolas. As comunidades Kalunga aparecem no norte da região, em parte dos 

municípios de Monte Alegre de Goiás, Terezina de Goiás e Cavalcante (ALMEIDA, 2010a, 

2010b). Algumas informações sobre as unidades de conservação da Reserva da Biosfera de 

Goyaz são descritas no quadro 3, bem como seus respectivos órgãos de gestão, municípios de 

localização, classificações e se já possuem elaborados seus planos de manejo.  

 

Quadro 3 - Unidades de Conservação da Reserva da Biosfera de Goyaz 

 

Esfera de Gestão 
Unidade de Conservação 

(Classificação) 

Plano de manejo 

Sim/Não 

Federal-ICMBio Parque Nacional da Chapada dos 

Veadeiros   

sim 

 APA das Nascentes do Rio 

Vermelho   

não 

 Floresta Nacional Mata Grande  não 

 Reserva Extrativista do Recanto das 

Araras de Terra Ronca   

não 

Estadual-Secretaria de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável do Estado de Goiás 

Parque Estadual Terra Ronca  

(Proteção Integral) 

 

sim 

(SECIMA) Estação Ecológica Chapada de 

Nova Roma (9) 

sim 
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(Proteção Integral) 

 APA Serra Geral de Goiás  não 

 APA Pouso Alto  

(Uso Sustentável) 

sim 

Secretaria de Turismo de 

Formosa-GO 

Parque Municipal do Itiquira 

(Proteção Integral) 

Em elaboração 

Secretaria de Turismo de 

Formosa-GO 

Parque Municipal Mata da Bica 

(Proteção Integral)  

 

não 

Secretaria de Turismo de Alto 

Paraíso de Goiás 

Parque Municipal Abílio 

Herculano Szervimsks 

(Uso Sustentável) 

Alinhado ao plano de 

manejo da APA Pouso 

Alto 

Secretaria do Meio Ambiente de 

Mambaí 

Parque Natural Municipal do Pequi  

(Uso sutentável) 

não 

 

Secretaria de Turismo de Alto 

Paraíso 

Parque Municipal do Distrito de 

São Jorge 

(Uso Sustentável) 

 

Alinhado ao plano de 

manejo da APA Pouso 

Alto 

Secretaria de Turismo de 

Cavalcante 
Parque Municipal Lavapés 

(Uso Sustentável) 

Alinhado ao plano de 

manejo da APA Pouso 

Alto 

Fonte: ICMBio /Prefeituras Formosa/Mambai/ Sec. De Estado de Meio Ambiente Estado de Goiás, 2018. 

 

Os planos de manejo cabem aqui serem comentados, visto tratar-se de um documento 

técnico que fundamenta os objetivos gerais de uma unidade de conservação e estabelece o 

zoneamento territorial e normas que presidem o uso da área, bem como o manejo dos recursos 

naturais. O Parque Municipal do Itiquira, até 2013, vinha sendo administrado pela iniciativa 

privada, voltando no ano seguinte para a responsabilidade do poder municipal que inicializou 

a elaboração do plano. Alguns planos de manejo ainda não foram idealizados, caso da 

APANRV, recorte espacial do nosso estudo. Boa parte do patrimônio natural que caracteriza 

as unidades de conservação estão em quedas d’agua, cavernas, flora e fauna, além das culturas 

locais que encantam e chamam a atenção de turistas. Os atrativos naturais ou culturais situam-

se, geralmente, em áreas de propriedade privada e podem ter reconhecimento do poder 

público. O SNUC as classificam como Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN 

(quadro 4), ou seja, área de domínio privado a ser especialmente protegida, por iniciativa de 

seu proprietário, de relevante importância pela sua biodiversidade ou pelo seu aspecto 

paisagístico, ou, ainda, por suas características ambientais que justifiquem ações de 

recuperação. Pode ser instituída em qualquer das esferas de governo. 
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Quadro 4 - Reservas Particulares do Patrimônio Natural da Reserva (RPPN) da Biosfera de Goyaz 

RP P N  ( n o m e )  P r o p r i e t á r i o  M u n i c í p i o  

 Fazenda Mata Funda Angelo Testa Alto Paraíso de Goiás - GO 

 Vale dos Sonhos 

Antonio Ferreira de Souza, 

Zilma Beleza Ferreira 
Alto Paraíso de Goiás - GO 

 Fazenda Campo Alegre 

Associação Ecológica Alto 

Paraíso 
Alto Paraíso de Goiás - GO 

 Terra do Segredo Dioclécio Ferreira da Luz Alto Paraíso de Goiás - GO 

 Fazenda Branca Terra dos Anões Fernando da Cunha Rêgo Alto Paraíso de Goiás - GO 

 Vita Parque 

Luiz Claudio de Oliveira 

Guimarães, Fanny 

Guimarães 

Alto Paraíso de Goiás - GO 

 Cara Preta Paulo Klinkert Maluhy Alto Paraíso de Goiás - GO 

 Escarpas do Paraíso 

Roberto Galletti Martinez, 

Eloisa A. B. Ferreira 
Alto Paraíso de Goiás - GO 

 Flor do Cerrado III  

Sociedade Civil Vale da 

Esperança Ltda 
Alto Paraíso de Goiás - GO 

 Flor do Cerrado 

Wanda Maria da Silveira 

Barbosa 
Alto Paraíso de Goiás - GO 

 Flor do Cerrado II Wid Harold Shook Alto Paraíso de Goiás - GO 

Reserva Natural do Tombador 

Fundação Boticário de 

Proteção à Natureza 
Cavalcante - GO 

 Integra o Parque Horley Teixeira Luzardo Cavalcante - GO 

 São Bartolomeu Horley Teixeira Luzardo Cavalcante - GO 

 Maria Batista Horley Teixeira Luzardo Cavalcante - GO 

 Ponte da Pedra Horley Teixeira Luzardo Cavalcante - GO 

 Soluar 

Itamar Magalhães Costa, 

Onesina Ferreira Magalhães 
Cavalcante - GO 

 Catingueiro 

Ludimila Magalhães Dias 

de Oliveira 
Cavalcante - GO 

 Varanda da Serra 

Odecy Cupertino de 

Alvarenga 
Cavalcante - GO 

 Vale das Araras Richhard Macedo Avolio Cavalcante - GO 

 Cachoeira das Pedras Bonitas 

Osvaldo Ferreira da Silva, 

Vandalice Poeck Ferreira 
Colinas do Sul - GO 

http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/publico/detalhe/421/
http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/publico/detalhe/733/
http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/publico/detalhe/671/
http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/publico/detalhe/451/
http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/publico/detalhe/380/
http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/publico/detalhe/422/
http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/publico/detalhe/677/
http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/publico/detalhe/673/
http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/publico/detalhe/1095/
http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/publico/detalhe/1091/
http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/publico/detalhe/1094/
http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/publico/detalhe/556/
http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/publico/detalhe/966/
http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/publico/detalhe/967/
http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/publico/detalhe/968/
http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/publico/detalhe/969/
http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/publico/detalhe/685/
http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/publico/detalhe/972/
http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/publico/detalhe/453/
http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/publico/detalhe/418/
http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/publico/detalhe/725/


38 

 

 
 

RP P N  ( n o m e )  P r o p r i e t á r i o  M u n i c í p i o  

 Vale do Paranã Agropecuária Estreito S/A Formosa - GO 

 Cachoeira do Profeta 

Linker Agropecuária 

Comércio e Indústria Ltda 
Planaltina - GO 

 APA da Lagoa 

Linker Agropecuária 

Comércio e Indústria Ltda 
Planaltina - GO 

 Bacia do Ribeirão Cocal 

Linker Agropecuária 

Comércio e Indústria Ltda 
Planaltina - GO 

 Parque do Capetinga  

Ennio Alex Cavalcanti de 

Queiroz 
São João d'Aliança - GO 

 Santuário das Pedras Fausto Sousa Melo São João d'Aliança - GO 

Nascentes do Rio Tocantins  Paulo Klinkert Maluhy São João d'Aliança - GO 

Fonte: ICMBio SIMRPPN, 2018. 

 

A APA do Pouso Alto, situada na microrregião da Chapada dos Veadeiros 

compreendendo 2,36% da área estadual (SECIMA, 2018), foi criada com o intuito de proteger 

a biodiversidade local. Envolve e assegura a proteção do Parque Nacional da Chapada dos 

Veadeiros, um dos recantos turísticos mais expressivos e conhecidos de Goiás, reserva 

ambiental reconhecida, no ano de 2001, como Patrimônio Natural Mundial pela Unesco.  

Para SECIMA (2016), a contextualização da APA de Pouso Alto é apresentada nos 

cenários: internacional, federal, estadual e municipal. No Enfoque Internacional a APA de 

Pouso Alto traz a perspectiva de potenciais oportunidades, a partir de compromissos e acordos 

firmados com organismos estrangeiros, além de apresentar inserção na Reserva da Biosfera e 

outros atos internacionais vigentes. Já no âmbito Federal, sua contextualização é apresentada 

do ponto de vista ecológico da UC na esfera nacional. Logo, o enfoque Estadual proporciona 

as implicações ambientais e potencialidades de cooperação com as outras esferas de 

abrangência de gestão na correlacão da APA com o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), revelando sua importância e representatividade.   

A APA da Serra Geral de Goiás se localiza mais a leste, junto à divisa com o estado da 

Bahia. Tem como objetivo assegurar a proteção do entorno do Parque Estadual de Terra 

Ronca (Área de Proteção Integral) e da Reserva Extrativista de Recanto das Araras de Terra 

Ronca, uma UC federal (SECIMA, 2016).  Para melhor demonstrar, a figura 2 traz as 

localizações das UC’s do nordeste goiano:  

http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/publico/detalhe/478/
http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/publico/detalhe/466/
http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/publico/detalhe/467/
http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/publico/detalhe/482/
http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/publico/detalhe/423/
http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/publico/detalhe/998/
http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/publico/detalhe/766/
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Figura 2 – Unidades de Conservação no Nordeste Goiano 

 

Fonte: SIG Goiás/CNUC - Organizado por Santos (2018). 

 

Todas as unidades de conservação apresentadas na figura 2 abrigam espécies endêmicas raras 

ou ameaçadas de extinção. Isso justifica o controle e monitoramento do uso e da ocupação do 

solo pelas diversas esferas de gestão, sejam elas no setor federal, estadual ou municipal. 

 

1.2 Adentrando a APA das Nascentes do Rio Vermelho 

 

A APA das Nascentes do Rio Vermelho, unidade de conservação foco deste estudo 

(figura 3), teve sua extensão atualizada conforme o Cadastro Nacional de Unidades de 

Conservação - ICMBio/CNUC12 (2018), sendo apresentada com uma extensão de 176.324,33 

ha, incluindo em sua área de alcance de gestão os municípios de Sítio D’Abadia (GO) e 

Jaborandi (BA). Entretanto, os registros cartográficos pesquisados nos órgãos de regulação e 

gestão não apresentam os municípios citados em seu espaço territorial.  

O objetivo principal da APANRV “é proteger a diversidade biológica, disciplinar o 

processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais” 

                                                           
12http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/servicos/geoprocessamento/DCOL/dados_tabulares/DadosGer

ais_UC_junho_2018.pdf 
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ICMBio/CNUC (2018), informação obtida pelo sistema integrado de banco de dados em seu 

relatório parametrizado atualizado. Nesse entendimento, a APANRV foi criada com o intuito 

de cuidar do patrimônio natural e promover maior interação entre sociedade e meio ambiente. 

Figura 3- APA das Nascentes do Rio Vermelho 

 

Fonte: SIG Goiás/CNUC – Organizado por Santos (2018). 

 

 

No trecho da APA das Nascentes do Rio Vermelho, a Serra Geral apresenta, segundo 

Tumolo Neto (2014, p.97), “extensos paredões de rocha calcária, que resistiram à erosão. 

Predomina a cor vermelha, que deu nome ao rio e à unidade de conservação federal. Entre 

suas grotas habitam animais como onças e muitas aves, particularmente araras”. Chega-se às 

nascentes por estrada de terra (23 km), nem sempre em boas condições, a partir da rodovia 

GO-108, entre os municípios de Mambaí e Damianópolis 

  A APA está situada a aproximadamente 276,4 km da capital federal, Brasília, e 485 

km da capital do estado de Goiás, Goiânia, tendo como principal acesso rodoviário a BR – 

02013 e, ainda, pelas rodovias estaduais GO-236 e GO-108. Como indica a malha viária na 

figura 3, a primeira (GO-236) está totalmente asfaltada, ligando o município de Simolândia no 

entroncamento da BR-020 até o povoado de Vila Nova, onde mescla-se com a GO-108 até o 

centro urbano de Mambaí. Passa a ter a mesma denominação (GO-236) de Mambaí até a 

                                                           
13 A BR-020 recebe, entre o trecho de Formosa e Fortaleza, a denominação de Rodovia Presidente Juscelino 

Kubitschek,  pela Lei nº 11.141/05 (BRASIL, 2005); também dá acesso às praias do litoral baiano e do nordeste 

do Brasil para quem prefere a rodovia. 
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divisa com o estado da Bahia. A segunda (GO-108), que percorre no sentido norte-sul, não 

está inteiramente pavimentada entre a localidade de Barbosilândia, na cidade de Posse, até 

Vila Nova. A partir desse ponto, existe asfalto até a divisa do estado de Minas Gerais, 

passando pelos centros urbanos de Mambaí e Damianópolis.  

Nos municípios que compõem a UC, destacam-se pequenas localidades urbanas como: 

Baru, Bonina, Extrema, Machado, Vermelho, Picada e Vila Nova, fazendo parte do município 

de Mambaí e Barbosilândia em Posse - Goiás. Dentre os assentamentos encontrados na 

APANRV, vale destacar a Agrovila Mambaí14, pois nele está inserido um dos espaços 

turísticos mais conhecidos e procurados da UC, a Cachoeira do Funil, no Córrego Ventura. 

Outras áreas de assentamentos na região são o Cynthia Peter, Capim de Cheiro, Mambaí, 

Paraná, São José. 

 Fazendo uma breve retrospectiva sobre a criação do espaço territorial turístico da 

APANRV convém destacar o Grupo Espeleológico Goiano - GREGO15 que, em estudos 

iniciados em 1997, descobriu uma rica e inexplorada área cárstica com indicações de vários 

encavernamentos. Esse Grupo realizou prospecção, exploração e mapeamento das cavernas 

localizadas nos municípios de Mambaí, Posse e Buritinópolis.  

  No ano de 1999, o Grupo GREGO consolidou parceria com a equipe do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA16, intermediado 

pelo Centro Nacional de Estudo Proteção e Manejo de Cavernas - CECAV, por meio de termo 

de cooperação técnica.  Na ocasião ampliaram-se os estudos, abrangendo o município de 

Damianópolis, devido a indicações cársticas semelhantes às outras regiões. Começou assim o 

"Projeto Cavernas de Mambaí: Caracterização do Ecossistema Cárstico, localizado no 

Município de Mambaí e Entorno" (INSTITUTO BRASILEIRO..., 2003).  

Com o andamento dos trabalhos tornou-se cada vez mais evidente a riqueza não só 

espeleológica do território, mas, também, de todo um bioma local em condição de 

conservação, ainda muito bom, e com uma interessante rede hidrológica superficial e 

                                                           
14  Tem cerca de 664 hectares divididos entre quarenta e cinco famílias, com 15 hectares para cada. 6 hectares      

são de área coletiva e 3 de reserva legal. A base do sistema produtivo é a agricultura de subsistência, onde as      

casas possuem, pomar, horta e mandiocal. Além da criação de aves, porcos, vacas leiteiras e cavalos.      

(EMBRAPA, 2003, p.9) 
15 GREGO é uma Organização Não Governamental - (ONG), voltada à prospecção, mapeamento e proteção de   

cavernas. O presidente na época do estudo era o Sr. Emilio Manoel Calvo. Fez parte do governo municipal de 

Mambaí por 03 oportunidades, nos períodos de 2004 a 2008 e 2009 a 2010 como secretário de meio ambiente e 

de 2013 a 2017, como secretário de turismo.  
16 Gerência Regional Executiva - (GEREXGO, 2003) comandados pelo Eng.º Agrônomo José Augusto de     

Oliveira Motta. 
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subterrânea.  Vislumbrou-se ali a necessidade de criação de uma UC que se comprometesse 

com a proteção de todo aquele patrimônio ambiental.   

A partir de 2001, o projeto do IBAMA teve seus objetivos revistos e ampliados de 

modo a consubstanciar a criação de uma unidade de conservação que propiciou a proteção do 

ambiente espeleológico, por meio do seu decreto de criação em 2001. Atualmente a APANRV 

está sob a responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio). 

De acordo com os resultados preliminares, descritos em relatório emitido pelo 

IBAMA/CECAV (INSTITUTO BRASILEIRO..., 2003), a criação dessa unidade era a 

prevenção necessária contra a ação das mineradoras que já assediavam o território, de modo 

que presumiram os impactos nefastos no que concerne a depredação do ambiente. O relatório 

cita o exemplo da “Lapa do Rio das Pedras”, caverna descoberta logo na primeira expedição, 

encontrada após a vistoria efetuada em uma mineradora que explorava calcário no município 

de Mambaí. 

Para os analistas do IBAMA17 e GREGO (2018)18, a ideia inicial era a defesa da 

criação de uma unidade de proteção integral. Porém, pela existência de algumas localidades 

urbanas, como citadas anteriormente, essa possibilidade foi descartada. Restou, pelo quadro 

encontrado, a criação de uma área de proteção ambiental que permitiria a presença, até certo 

grau, moderada de ocupação humana. 

O relevo cárstico, segundo Guareschi (2012), ocorre predominantemente em terrenos 

constituídos de rocha calcária, mas pode, também, ser encontrado em outros tipos de rochas 

carbonáticas como o mármore e dolomíticas. O autor descreve, ainda, que: 

 

Os relevos cársticos constituem-se em um estilo especial de morfologia, onde o 

intemperismo químico, através da dissolução da rocha encaixante, determina as suas 

formas. As formas resultantes expressam uma íntima relação entre os processos 

superficiais e subterrâneos, revelando uma paisagem definida por depressões 

fechadas de tamanhos variados, feições ruiniformes, drenagens descontínuas em 

superfície, cavernas, afloramentos rochosos e sistemas de drenagens subterrânea, 

desenvolvida especialmente em rochas solúveis, como as 

carbonáticas (GUARESCHI, 2012, p. 22). 

 

No que tange ao Cerrado, ainda com base no depoimento dos técnicos do IBAMA, 

“[...] é um bioma único no mundo pela diversidade de seres endêmicos”19. Corroborando com 

essas informações Ribeiro (2002), citado por Gandara e Silva (2011, p. 221), esclarece que o 

Cerrado “estabelece contato e transição com quase todos os principais biomas brasileiros e ao 

                                                           
17 José Augusto de Oliveira Motta e Marco Antonio L. Olive. 
18 Entrevistas realizadas em 28.03 e 09.04.2018 respectivamente. 
19 Nos ambientes cársticos podem existir espécimes de peixes pouco estudadas e peculiares a esse tipo de 

condição ambiental. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Calc%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rocha_carbon%C3%A1tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rocha_carbon%C3%A1tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rmore
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dolomita
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mesmo tempo por constituir um ponto de equilíbrio com esses biomas (Floresta Amazônica, 

Caatinga, Mata Atlântica, Mata Araucária e Pantanal)”. Junta-se a essas características sua 

dispersão hidrográfica em relação à outras bacias, como destacado anteriormente. 

Referente à altitude do território, constantes no relatório do Projeto Cavernas de 

Mambaí (INSTITUTO BRASILEIRO..., 2003, p. 12), conforme base cartográfica, esta “varia 

de 700m no talvegue de alguns cursos d'água, como exemplo do vale do Rio Corrente, até 

uma altitude de 850m, na Serra Geral divisa dos estados de Goiás e Bahia”. 

As fitofisionomias na paisagem da APA, em estudos recentes realizados por Rodrigues 

(2017), têm suas configurações descritas na tabela 2: 
 

Tabela 2 – Paisagens fitofisionomias da APA - 2017 

Formações  
Área em 

Hectare Percentual (%) em Relação a área total da UC20 

Florestais 9.317,90 5,3 

Savânicas 105.002,60 59,6 

Campestres 11.219,40 6,4 

Contato Savana 8.807,9 5 

Total 134.437,80 76,3 

Fonte: Fragstats21 utilizado por Rodrigues (2017, p.17)/CNUC/ICMBio, 2018. 

 

 Na configuração apresentada na tabela 2, a vegetação remanescente encontrada tem 

uma predominância savânica na paisagem da UC que é uma característica comum no bioma 

Cerrado em todo Nordeste goiano. Contudo, o levantamento feito por Rodrigues (2017), 

também retrata o crescimento das áreas de pastagem que acresceram entre 1995 e 2017 

aproximadamente 332,14%. Este é um percentual expressivo de devastação em relação à 

cobertura fitofisionômica original do Cerrado na APA. Na composição das paisagens da APA, 

as pastagens, a agricultura e as áreas urbanas representam os 23,7% restantes que compõem 

os limites da UC. 

 Os dados, ilustrados na tabela 2, encontram-se na literatura acadêmica em discussões 

que versam sobre o Cerrado ser considerado um bioma savânico, dada sua paisagem 

fisionômica vegetal preponderante. Nesse sentido, a concepção de Coutinho (2006, p. 19) traz 

uma amplitude sobre o conceito de Cerrado, interpretando que ele “não é um bioma único, 

mas um complexo de biomas, formados por um mosaico de comunidades pertencentes a um 

gradiente de formações ecologicamente relacionadas, que vai de campo limpo a cerradão”. 

Por esse motivo, não se pode explicá-lo meramente pela sua natureza fitofisionômica, 

entendendo-o dessa forma, como um conjunto de fatores ambientais determinantes para sua 

                                                           
20 Área conforme CNUC/ICMBio (2018) 
21 Software de índices descritores da ecologia das paisagens 
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paisagem. São relevantes para isso as espécies e animais, plantas e microrganismos, clima, 

tipos de solos, disponibilidade de água para as plantas, geomorfologia, fogo, herbívora e ações 

antrópicas.  

 As Savanas22 são decifradas como “áreas com árvores e arbustos espalhados sobre um 

estrato, sem a formação de dossel continuo” (RIBEIRO; WALTER, 2008, p. 156), 

caracterizando no sentido restrito, o parque de Cerrado, o palmeiral e a vereda. A área de 

contato savana, pode ser considerada como região de transição que, segundo Barreira (2002, 

p. 38), diz respeito às “áreas de tensão ecológica (ou contato) entre a savana e a floresta 

estacional, resultado da mistura de dois tipos de vegetação”. Já a floresta estacional decidual 

ou floresta tropical caducifólia ou, ainda, mata seca decídua23, que pode ocorrer sobre solos de 

origem calcária, Ribeiro & Walter (2008) assim descrevem: 

 
A Mata Seca Decídua pode apresentar-se com um aspecto singular (estrutura e 

ambiente), se ocupa áreas rochosas de origem calcária, situação em que também é 

conhecida por "Mata Calcária" ou "Mata Seca em solo calcário "entre outros nomes 

[...] Tais áreas em geral são muito acidentadas em decorrência dos afloramentos 

calcários e possuem composição florística distinta dos demais tipos de Mata Seca, 

mesmo as Decíduas sobre outros solos mesotróficos. As copas não se tocam 

necessariamente (dossel pode ser descontínuo), fornecendo uma cobertura arbórea 

de 60 a 90% na estação chuvosa e que cai para 35% até 15% na estação seca 

(RIBEIRO; WALTER, 2008, p. 171). 

 

O Cerrado é um dos 34 hotspots24 mundiais (MYERS et al., 2000), abriga as nascentes 

que abastecem as principais bacias hidrográficas brasileiras e da América do Sul 

(GANDARA, 2002; SILVA; BATES, 2002, p. 220), brotando nele os rios que se irradiam pelo 

continente. Segundo Ribeiro (2002), apresenta áreas de atitude que variam de 300 a 600 

metros, formando os rios das bacias hidrográficas da Amazônia, do São Francisco, Prata, 

Doce, Jequitinhonha, Parnaíba, dentre outras. “Trata-se, também do segundo maior bioma em 

área, ocupando quase um quarto do Brasil, o que totaliza cerca de 2 milhões de quilômetros, 

correspondendo ao tamanho da Europa Ocidental” (RIBEIRO, 2002, p. 251).  

  Os rios e córregos apresentam características de áreas planálticas, com ocorrência de 

desníveis ora suaves, criando corredeiras como as do Rio Vermelho, ora íngremes formando 

cachoeiras a exemplo daquela do Funil. Sua drenagem deságua no Rio Corrente que é 

                                                           
22 Segundo Walter (2006, p.12) “Há duas escolas de pensamento para agrupar definições de savana: a escola 

europeia e a escola americana[...] A primeira trata savana como uma formação tropical com domínio de 

gramíneas, contendo uma proporção maior ou menor de vegetação lenhosa e arvores associadas[...]. A Escola 

americana possui a mesma definição fisionômica, mas expande para além das formações tropicais”. 
23 https://www.embrapa.br/cerrados/colecao-entomologica/bioma-cerrado. Acesso em 03.09.2018. 
24O conceito de hotspots foi criado em 1988 pelo ecólogo inglês Norman Myers, para designar biomas mundiais 

onde as ações de conservação seriam mais urgentes - áreas ricas em biodiversidade e ameaçadas.  

 

https://www.embrapa.br/cerrados/colecao-entomologica/bioma-cerrado
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tributário do Rio Paranã, que após percorrer um longo trajeto junta-se ao Rio Maranhão para 

formar o Rio Tocantins (INSTITUTO BRASILEIRO..., 2003). Alguns rios referenciam os 

limites municipais da UC (figura 4). O Rio Vermelho separa Buritinópolis e Mambaí de 

Damianópolis, além do trecho do Rio Piracanjuba que marca a divisa entre Posse de Mambaí.  

 

Figura 4 - Hidrografia da APA 

 
Fonte: Fonte-Segplan/ IMB- SIEG Mapas/ -2017 –Organização Silva (2018) 

 

Os levantamentos realizados pelo “Projeto Cavernas de Mambaí” entre 1997 e 2001, 

informam que o ambiente cárstico territorial funciona como recarga de aquíferos, forma rios 

subterrâneos e uma rede hidrográfica de aproximadamente 18 metros de profundidade. Na 

APANRV, alguns cursos d'água penetram no solo tornando-se subterrâneos, aflorando na 

superfície mais tarde, o que promove a formação de grutas de grande interesse para a 

atividade turística, principalmente o ecoturismo.  Conforme os estudos do Projeto Cavernas 

de Mambaí, o relevo da APA faz parte da “região carbonática25 do Grupo Bambuí, a mais 

importante do estado no que diz respeito à espeleologia” semelhante ao Carbonático 

encontrado no município de São Domingos.  

Nesse levantamento, algumas cavernas apresentaram possibilidades de intervenção no 

espaço para turistificação, quais sejam: a Lapa do Penhasco em Buritinópolis, a Caverna do 

                                                           
25 Rochas carbonatadas ou calcários são rochas constituídas por calcita (carbonato de cálcio) e/ou dolomita 

(carbonato de cálcio e magnésio). Podem ainda conter impurezas como matéria orgânica, silicatos, fosfatos, 

sulfetos, sulfatos, óxidos e outros. O termo “calcário” é empregado para caracterizar um grupo de rochas com 

mais de 50% de carbonatos.( Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná-ITCG,2018) 
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Funil e a Caverna Nossa Senhora das Dores (Clara Bóia) em Mambaí, cujo declive é de quase 

30 metros e por onde se chega à Lapa do Penhasco, subterraneamente.  Atualmente, em 

cumprimento ao que era pensado à época da análise supracitada, esses espaços se 

transformaram em locais bastante procurados, tornando-se os atrativos turísticos como maior 

frequência de visitação. É importante ressaltar que, embora as cachoeiras e cavernas sejam de 

domínio da União, seus acessos ou trilhas são feitos via propriedades privadas, o que as libera 

para cobrança de taxas por transitar por elas.  

Entende-se que houve um grande esforço para a criação da APA, visto que, poderia 

trazer como benefícios, a diminuição da devastação de áreas do bioma Cerrado, além da 

proteção do relevo cárstico, conservando biodiversidade e os recursos ambientais. Entretanto, 

nota-se que o espaço territorial sofreu e ainda sofre pressões sobre a vegetação e fauna locais, 

com desmatamentos e o aumento da frequência de incêndios.  

Compreende-se que a criação da UC tem baixa influência em alguns órgãos dos 

poderes constituídos, principalmente, nas esferas municipais. Há incipiente comunicação 

entre as prefeituras que pouco se aproveitam dos benefícios que o território oferece, tanto de 

seus potenciais característicos, quanto dos resultados que poderiam acontecer, caso as ações 

fossem efetivadas em conjunto. Servem de modelo para esse fim as formações de consórcios 

intermunicipais, a exemplo o Consórcio Quiriri, em Santa Catarina, que implementa ações 

para atender os anseios ambientais dos diversos setores da sociedade nos municípios 

envolvidos de forma participativa. Ele foi criado em 1997 e tem como ação estratégica 

“reconhecer que a questão ambiental está entre as principais prioridades para o pleno 

desenvolvimento da região dos Municípios do Planalto Norte” (QUIRIRI, 2018).  

Nesse sentido, pode-se aqui citar, ainda, os consórcios Coripa, Comafen e Cibax, do 

Paraná, criados em 1995, 1998 e 2001, respectivamente. Têm como objetivos comuns 

promover e acelerar o desenvolvimento sócio-econômico-ambiental por meio do 

monitoramento e gerenciamento da Área de Proteção Ambiental - APA, bem como dos 

limites territoriais dos Municípios consorciados (CORIPA; COMAFEN; CIBAX, 2018). 

Além disso, implementam ações na criação e manejo de áreas para garantir a geração e o 

abastecimento de água a toda população, beneficiando de igual forma as atividades 

econômicas. 

Na APANRV, a iniciativa privada é a que mais se aproveita daquilo que é ofertado, 

explorando e extraindo recursos na extensão espacial da APA. No entanto, empresários do 

turismo, por falta de incentivos e melhor infraestrutura, deixam de implementar ações que 
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consolidariam a UC em um território turístico, contribuindo ao mesmo tempo para 

conservação do ambiente. Essas ações se direcionam ao aumento de atrativos para o seu uso, 

com o que é pertinente a segurança na elaboração dos acessos e o investimento em 

qualificação de pessoal para melhor informar sobre a fauna e flora do território. Notou-se, 

também, nos agentes envolvidos na atividade turística (empresas e comunidades), certo 

desconhecimento das atribuições da instituição gestora da APNRV, o ICMBio, sobretudo em 

o entenderem apenas como um órgão fiscalizador e autuador. Por vezes, isso contribui para 

conflitos que prejudicam a eficaz proteção da área. 

Em uma breve descrição de como se configurou historicamente a formação dos 

municípios da APA, traz-se a exploração da mineração no Brasil nos séculos XVII e XVIII, 

que abriram. A extração de minério fez com que se abrissem caminhos e, em seus trajetos, 

surgiram povoados e arraiais. Castilho (2017) indica que o município de Sítio D’Abadia 

situava-se no percurso em um desses trechos. Damianópolis, na época, era o pequeno 

povoado de Santa Catarina e fazia parte de seus limites. Castilho descreve: 

 
De Salvador para Vila Boa, havia um caminho colonial secundário que saia de 

Salvador para a capital Vila Boa, passando por Jequié, Caetité e Carinhanha na 

Bahia, Januária em Minas Gerais, até alcançar Sitio D’Abadia, Couros (atual 

Formosa) e Meya Ponte, em Goiás (CASTILHO, 2017, p.115). 

 

A área começou a ser desbravada já no século XVIII, na esteira da busca do ouro. 

Como o ouro não foi encontrado, os municípios foram impulsionados pela pecuária e pela 

migração maciça de nordestinos, principalmente de baianos que foram os primeiros 

habitantes, escravos e ex-escravos, criadores de gado em busca de terras livres com pastagens 

naturais, trabalhadores em busca de ocupação. Para Barreira (2002, p. 101), “a área de Goiás 

vizinha à Bahia ofereceria não só uma contiguidade espacial como também pastagens 

naturais”.  

A obra Riachão/Mambaí (2008), do escritor Aderbal José de Sousa, retrata os currais 

do São Francisco26 relatando como aconteceram os intercâmbios comerciais de integração 

entre o leste e o oeste do Brasil. Nos primórdios do século XVIII, lá pelos anos de 1732, as 

relações comerciais entre vaqueiros do São Francisco e mineradores goianos eram 

acentuados, os quais faziam costumeiras trocas de gado por ouro, que, na prática, eram 

contrabandeados cruzando por essa trilha (SOUSA, 2008). No início do ano de 1735, lembra 

este autor, foram criadas nesse trajeto as “casas de registros”, que funcionavam como 

                                                           
26 Descrição de Virgílio Noya Pinto citado pelo historiador Xiko Mendes, autor do livro – Formoso de Minas no 

    Final do Século XX-130 Anos (2002). 
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guarnições, com uma ou duas tropas de cavalaria e mais determinações resolutivas. A 

denominação “casas de registros” era dada a um posto para identificação e apontamentos de 

tudo que ali poderia ter valor onde conseguia-se permissão de prosseguimento de viagem, 

com vistas à diminuição dos desvios de contrabando (PORTAL SÃO FRANCISCO, 2017). 

A obra descreve que esse caminheiro27 vindo do São Francisco (BA) por onde passava 

a estrada Currais de São Francisco, teve o nome mudado depois para Picada da Bahia e 

passava por Cocos (BA).  Igualmente saindo de outras bandas do Nordeste do Brasil, adentrou 

a província de Goyaz por um dos locais que se tornou divisor dos estados.  Chamado de 

Riachão, o local ficou conhecido como o primeiro ponto de pousada entre as províncias da 

Bahia e Goyaz, onde os tropeiros-viajantes paravam para descanso. Assim, surgiram os 

povoados e vilas, iniciando pelo Riachão (atual Mambaí), Santa Catarina (Damianópolis) 

municípios situados na APA. Territorialmente a região nunca apresentou alto índice 

demográfico, que para Barreira (2002, p.101) tratava-se de “um vazio demográfico”, pois 

segundo estudos arqueológicos feitos, e até os dias atuais, não há comprovação de que tenha 

abrigado alguma nação indígena de grande expressão. 

Do ponto de vista cultural a região apresenta, historicamente, uma situação singular 

que está ligada, de uma forma muito estreita, à expansão de pecuária tradicional nordestina. 

Institucionalmente era um território inserido nos limites de Goiás, porém, cultural e 

economicamente seu elo era com a Bahia. 

Os municípios da APA apresentam histórias semelhantes, sobretudo, pelo fato de que 

surgiram emancipados de localidades maiores. É o caso de Buritinópolis em relação à 

Mambaí; de Mambaí emancipado de Posse; de Damianópolis formada após a separação do 

município de Sítio D’Abadia. 

Por Buritinópolis há o acesso principal para APA das Nascentes do Rio Vermelho, 

pela rodovia GO-108 que o liga aos outros municípios da UC. Faz limite com Posse ao norte; 

ao sul com Damianópolis e Sítio D’Abadia; a leste com Mambaí e a oeste com Alvorada do 

Norte e Simolândia. Os fatos históricos da formação de Buritinópolis são descritos na 

“Enciclopédia Lideranças Contemporâneas”, por um conjunto de autores e pesquisadores que 

entrevistaram os antigos habitantes da cidade. Serafim et al. (1993, p. 20) descrevem que o 

casal “Vital Alves Barbosa e Francisca Dias de Souza em honra ao Santo Padroeiro São 

Francisco Xavier doaram terras do seu patrimônio à Igreja Católica”. Na época, algumas casas 

                                                           
27 Trajeto onde os comerciantes deveriam passar para que as mercadorias fossem registradas. 



49 

 

 
 

já contavam com água encanada. Havia a igreja , uma escola e um pequeno mercado 

edificados.  

O povoado chamou-se, a princípio, de Martinópolis, em “homenagem a Martim 

Caetano Vilas Boas”28 (SERAFIM et al., 1993, p. 20), porque este dava assistência aos 

primeiros moradores com seu caminhão. Martim “Capoeira” foi o primeiro vereador da 

localidade, na década de 1980, como representante do povoado então pertencente a Mambaí, e 

esse por sua vez, fazia parte do município de Posse.  

No passado, a população se concentrava mais próxima à ponte construída sobre o Rio 

Corrente, caminho mais usado para acesso à cidade de Alvorada do Norte. Havia dificuldade 

no percurso, visto que, as enchentes do Rio Corrente eram constantes e por duas ocasiões 

destruíram a referida ponte. Em 1975, com a construção de nova estrutura sobre o Rio Buriti, 

foram erguidos barracos de tábuas que proliferaram no lugar, bem como a capela de louvor de 

São Francisco Xavier, o que fez com que a população se transferisse e se fixasse onde está 

hoje a localização da sede do município.  

Pela Lei Municipal n.º 15, de 05/12/1963, o distrito é criado com a denominação de 

Martinópolis de Goiás. É elevado à categoria de município com a denominação de 

Buritinópolis, mesclando o nome do Rio Buriti com o de Martinópolis, e tem sua 

emancipação efetivada pela Lei Estadual n.º 11.705, de 29/04/1992 ao se desmembrar de 

Mambaí (INSTITUTO BRASILEIRO..., 2015). Pela obra Lideranças Contemporâneas 

(1993), constata-se que a pecuária, desde o início do povoamento, foi a principal fonte de 

renda da população, além da agricultura familiar, com cultivos de arroz, feijão, milho e cana-

de-açúcar.  

Damianópolis, município localizado no extremo leste do estado, está integralmente 

inserido na APA das Nascentes do Rio Vermelho, atravessada pelas rodovias GO-108 e GO-

236, faz limites com Buritinópolis e Mambaí ao norte; ao oeste-sul com o município de Sítio 

D’Abadia; ao leste com o estado da Bahia.  

O povoamento da sede municipal, teve origem às margens do córrego Santa Catarina 

no ano de 1840 (INSTITUTO BRASILEIRO..., 2015), quando surgiram os primeiros 

moradores, procedentes do vizinho estado da Bahia, atraídos pela boa qualidade das terras 

para lavoura e criação de gado, e, ainda, pela abundância de madeiras de lei nas florestas da 

região. Serafim et al. (1993) assim contam: 

                                                           
28 Conhecido como “Martin Capoeira”, por ser proprietário da fazenda Capoeira, próxima à pequena 

comunidade, tido como seu fundador (SERAFIM, 1993). 
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No final da década de 40, o proprietário das terras que hoje fazem parte do território 

do município, Júlio Moreira de Moura, resolveu transferi-las, por doação, a Igreja 

Católica, em homenagem de gratidão a Santa Catarina. A igreja, por sua vez, por 

atitude dos padres da época, decidiu lotear a gleba, vendendo os terrenos a 

particulares (SERAFIM et al.,1993, p. 53). 

 

Os autores ainda lembram que, à medida que foram se instalando no local, 

desenvolveram as atividades de cultivo de cereais e pecuária, onde hoje está a sede do 

município, batizando-o pelo nome de povoado de Santa Catarina.  

Gradativamente cresceu o tráfego de tropeiros que faziam comércio entre Goiás e 

Bahia, abrindo-se uma estrada para facilitar o transporte rodoviário, e edificando-se uma 

escola e uma capela. Nesse sentido, a pecuária se apresentou como principal fonte de renda 

para a região, com a criação de gado bovino, seguido da agricultura de subsistência, familiar, 

com o cultivo de arroz, feijão, milho, mandioca e cana-de-açúcar.  

O povoado foi elevado a distrito em 31 de dezembro de 1943, pelo Decreto-Lei 

Estadual n.º 1.532. Passou à categoria de município, com o novo topônimo de 

"Damianópolis" de justificativa desconhecida, em 14 de novembro de 1958 por meio da Lei 

Estadual n.º 2.149. Desmembra-se definitivamente do município de Sítio D’Abadia em 1º de 

janeiro de 1959. 

O município de Mambaí, assim como Damianópolis, está totalmente inserido na UC, 

com exceção das áreas urbanas e sua sede municipal que está à margem da GO-108. Tem 

como municípios limítrofes, Posse ao norte; ao sul o município de Damianópolis; a oeste 

Buritinópolis e Damianópolis e a Leste o estado da Bahia. 

Os fatos históricos aqui relatados estão registrados na obra de Aderbal José de Souza, 

Riachão/Mambaí (2008) e na Enciclopédia Lideranças Contemporâneas (1993), esta última 

com apoio de vários autores, como citado anteriormente. 

A data exata ou período de surgimento do povoado de Riachão, não se tem 

conhecimento. A formação administrativa segue a seguinte cronologia, conforme demonstra o 

IMB/IBGE (2006): 

 

Distrito criado com a denominação de Riachão, pela Lei Municipal nº 3, de 29-11- 

1906, no Município de Posse. Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o 

distrito figura no Município de Posse. Em divisões territoriais datadas de 31-XII-

1936 e 31-XII-1937, o distrito permanece no Município de Posse. Pelo Decreto-Lei 

Estadual nº 8305, de 31-12-1943, o Distrito de Riachão passou a denominar-se 

Mambaí. Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o Distrito de Mambaí figura 

no Município de Posse. Elevado à categoria de município com a denominação de 

Mambaí, pela Lei Estadual nº 2121, de 14-11-1958, desmembrado de Posse. Sede no 

antigo Distrito de Mambaí. Constituído do Distrito Sede. Instalado em 01-01-1959. 

Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído do Distrito 

Sede (INSTITUTO MAURO BORGES, 2016). 
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Os primeiros registros mostram a chegada dos pioneiros Eduardo Moreira dos Santos, 

Gustavo Olimpo, Ioiô Mendes, Joaquim Maroto, entre outros, que implantaram suas moradas 

às margens do rio, que foi denominado por Riachão, nos contrafortes da Serra Geral, período 

compreendido na segunda metade do século XIX.  

O objetivo maior desses pioneiros era a extração do látex das mangabeiras, atividade 

que foi desenvolvida quando o povoado ainda era localizado do outro lado do riacho de 

mesmo nome, à sua margem direita.  Era entre a Cabeceira do Pinto, Morro do Cruzeiro e o 

Córrego Riachão. 

À margem direita do Córrego Riachão e entre uma nascente chamada de Cachoeira do 

Pinto, os primitivos moradores fixaram residência ao pé de um monte comprido. Ali foi 

colocado no seu cume um grande cruzeiro e deram-lhe o nome de Morro do Cruzeiro, que 

segundo Sousa (2008), até aquela data, ficava ao lado de uma antiga estrada tropeira bem 

trilhada. Passavam para as minas dos Guayazes, pelo caminho já destacado anteriormente 

conhecido como “Picada da Bahia”, utilizado pelos viajantes aventureiros no transporte de 

mercadorias e ouro no lombo dos burros.  

Com o passar do tempo, as tropas que faziam o escambo29 entre os estados de Goiás e 

Bahia agregaram mais elementos para a economia local. Segundo Sousa (2008), o fincamento 

do cruzeiro foi um marco na estruturação do povoado Riachão, sendo aí construída uma Igreja 

de Nossa Senhora da Conceição, cuja festa acontece sempre dia 8 de dezembro.  

No início do século XX veio a extração do látex, retirado das mangabeiras30 ou 

seringueiras, na época encontrada com abundância no território. Nos registros de Sousa 

(2008), tanto era vendida no local como transportada por tropeiros para a revenda no porto de 

São Francisco, situado na cidade de Januária em Minas Gerais. 

Mambaí foi palco em sua história, de alguns acontecimentos importantes no cenário 

nacional. Sousa (2008, p. 61), relata “a passagem da Coluna Prestes, entre 1925 e 1927, 

movimento político-militar brasileiro comandado por Carlos Prestes”. O autor traz essa 

passagem em Riachão, descrevendo que a população se evadiu do povoado quando da 

chegada dos revoltosos, pois eles eram saqueadores, buscavam suprimentos e mantinham, 

como alojamentos, as casas desocupadas. Uma dessas edificações ainda existe em Mambaí 

                                                           
29 Simples troca de mercadoria por mercadoria, sem equivalência de valor (FECOMÉRCIO, 2011). 
30 Nome científico de Hancornia speciosa. “Nessa árvore faziam-se vários canais no sentido declive em espiral 

de drenagens no seu tronco de grossa casca, por onde minava escorrendo um líquido branco, conhecido também 

com o nome de do leite de pau. (SOUSA, 2008, p. 28-29). 
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como registro histórico da passagem dos revoltosos, localiza-se na Praça Santa Cruz, Rua 

Tamarineiro, n. 271 no centro da cidade (Figura 5), sendo hoje de propriedade da família 

Dourado, descendentes do Quarteirão31 Manoel Dourado que foi subdelegado de polícia na 

época, perseguido e encontrado pelos revolucionários. 

 
Figura 5- Casa retratada pela passagem da Coluna Prestes em Mambaí entre 1925 e 1927 

 

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente de Mambaí/O Autor, 2018. 

 

 

A casa é tratada como a mais antiga da cidade (MAMBAÍ ADVENTURE, 2018), 

sendo também a capa do livro de Sousa (2008) “Riachão/Mambaí”. Descrito na obra do autor, 

o Quarteirão foi capturado e obrigado a sair a procura de outras autoridades da localidade que, 

no entendimento dos revoltos, deveriam seguir o movimento. Os comandantes da revolta 

chamavam as pessoas e autoridades que se evadiram da cidade e que consideravam estar 

“fugindo da Revolução pela Pátria” de “covardes da Pátria” (SOUZA, 2008, p. 66).  

A criação de gado e a agricultura familiar, com o cultivo de arroz, feijão e mandioca, 

desde o início, fizeram parte da economia de Mambaí.  Quando se chamava ainda Povoado de 

Riachão, os moradores sabiam do fenômeno do sumidouro dos rios, denominação dada ao 

desaparecimento das águas e ao seu aparecimento em outro local, caracterizando passagens 

subterrâneas e formações de cavernas cársticas.  

Outros acidentes geográficos na história de Mambaí são citados por Sousa (2008), 

como: Morro Rebentão, as Lagoas do Pratudão e do Pratudinho, Morro do Borá, as Escarpas 

da região do Borá e Vermelho.  Esses lugares fomentavam na população a criatividade e dela 

                                                           
31 Função e cargo de subdelegado de polícia local na época (entre 1925 e 1927) da invasão dos revoltosos da 

“Coluna Prestes” 



53 

 

 
 

nasceram contos folclóricos como o “Homem Come-Jegue”, a “Vermelhidão das águas do 

Riachão”, a lenda do Lagoão e o temível “Seio de Abraão”, que aguçavam o imaginário 

popular dos habitantes mais antigos. 

No dia 26 de maio do ano de 1958 (INSTITUTO BRASILEIRO..., 2015), a Câmara 

Municipal de Posse elevou o então povoado de Riachão à categoria de distrito, passando a ter 

a designação de Mambaí (MAN = Mangaba, por conta da extração de látex; BAÍ = Bahia, 

devido à proximidade com o estado de Goiás e por ter sido à origem dos pioneiros dessa 

terra). Recebe então, por intermédio da Resolução n.º 02 de 26/05/58, autonomia política 

sancionada pela Lei Estadual n.º 2.121, de 14/11/58.  

Posse faz limites com a Bahia, sendo separada pela Serra Geral, localmente 

denominada pela Serra das Araras, dessa forma, à leste, divisa com os municípios de 

Correntina e Jaborandi (BA). Ainda do lado goiano, a oeste, com Iaciara, ao sul, com Mambaí 

e Buritinópolis, além de Simolândia e Alvorada do Norte. 

É interessante registrar que, desde os tempos primórdios, o pequi faz parte da culinária 

desse território, pois o município conta com áreas extensas de pequizeiros, cujo nome 

científico é “Caryocar brasiliense”. 

Relevando essa importância, por meio do Decreto n.º 64/2012, o Parque Natural 

Municipal do Pequi, foi criado com recursos de compensação ambiental do empreendimento 

Linhas de Transmissão 500 kV Samambaia-Itumbiara e Samambaia-Emborcação. O Parque 

nasceu com o objetivo de preservar os ecossistemas naturais existentes, possibilitando a 

realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação ambiental e 

de turismo ecológico (SERVIÇO BRASILEIRO..., 2015). Com uma área 2.300 hectares, a 

Prefeitura do município complementa esse objetivo afirmando ser necessário para fortalecer a 

proteção de tais recursos, contribuindo com a melhoria da qualidade de vida da população por 

meio do fornecimento de serviços e produtos ambientais.  

O primitivo arraial de Posse, segundo o Instituto Mauro Borges (2015), estava situado 

abaixo da confluência do Rio Prata com o Corrente, zona campestre de magníficas pastagens 

naturais. Ele foi fundado no início do século XIX por imigrantes nordestinos que, fugindo às 

secas, vinham a procura de boas terras para o cultivo de cereais. Essa região era conhecida, à 

época, por Buenos Aires, uma alusão aos descendentes de argentinos, portugueses e 

uruguaios, cuja existência é reforçada pela denominação dos cursos d’água: Rio Corrente, 

Prata e Porto Buenos Aires. Nela desenvolveram o pastoreio, o curral, a lavoura e o engenho, 

que constituíram as bases econômicas da povoação.  
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A obra de Vieira (2005) e documentos do IBGE/IMB, registram que o impaludismo32 

provocou a decadência do povoado logo nos primeiros anos de sua fundação. Com isso houve 

a consequente retirada dos habitantes para a zona da chapada, próxima a Serra Geral ou das 

Araras, onde se formou o novo povoado de “Posse”. Esse topônimo decorre do 

“apoderamento” da área existente à margem do Córrego Passagem dos Gerais pelos 

primitivos habitantes. 

 Nazário da Silva Ribeiro, um dos fundadores de Posse, construiu inicialmente uma 

capela em louvor a Nossa Senhora Santana, em torno da qual foram surgindo várias moradas 

e gerou rápido desenvolvimento das atividades rurais, agricultura e criação de gado. O 

povoado passou a distrito mediante Resolução Provincial n.º 11, de 24 de novembro de 1855.  

Segundo o Instituto Mauro Borges (2015), sua autonomia municipal foi concedida em 

19 de julho de 1872, amparada pela Resolução Provincial nº 485, com a nova denominação de 

“Nossa Senhora Santana de Posse”, quando o presidente da província de Goyaz era Antero 

Cícero de Assis. Em 1891, a cidade já possuía representante na Assembleia Constituinte, 

assinando a primeira Constituição Estadual.  

A formação social de Posse, segundo Vieira (2005), estabelece um mosaico 

populacional e social que obedece a algumas etapas, para ele se destacam “[...] três momentos 

significativos na evolução histórica e social de Posse”: 

 
1º Da cidadezinha ainda isolada e distante da antiga capital de Goiás em Vila Boa, 

até a década de 1930. 2º Da ligação com o sul do estado, após a mudança da capital 

para e até a construção de Brasília. 3º Da ligação como a capital federal depois da 

abertura da rodovia Brasília-Fortaleza na década de 1960. Nesta fase, começam as 

bruscas transformações que dão o perfil da cidade atual (VIEIRA, 2005, p. 34). 

 

Com o asfaltamento da rodovia Brasília-Fortaleza (BR-020), na década de 1970, o 

fluxo migratório se intensificou com a chegada do 4º Batalhão de Engenharia e Construção do 

Exército. Ele trouxe um contingente de policiais e trabalhadores contratados para a 

empreitada, muitos dos quais continuaram na cidade formando famílias que integraram a 

população local. Há, no entanto, o quarto momento significativo iniciado após 1980, onde, 

dada a proximidade dos municípios limítrofes (Correntina e Jaborandi), Posse se aproveita do 

desenvolvimento da agricultura desses municípios que atraiu muitos migrantes sulistas, 

paranaenses, e principalmente gaúchos. Estes buscavam novas fronteiras agrícolas e, nos 

municípios citados da Bahia, as terras que além de planas tinham preços baixos em relação às 

outras regiões. O autor ressalta que: 

                                                           
32 Como era denominada a malária (CAMARGO, 2003 p. 26). 
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[...] a partir da década de 1980 começou a onda migratória dos sulistas. Primeiro, os 

paulistas, depois os paranaenses e os gaúchos (estes em maior quantidade, os quais 

se instalaram em Posse em função de projetos de agricultura desenvolvidos no 

vizinho estado da Bahia. (VIEIRA, 2005, p. 34). 

 

 Atualmente em Posse, a influência do crescimento do agronegócio na região baiana 

vizinha é evidente e a presença sulista é bem caracterizada. Há, notadamente, uma diferença 

na cidade do ponto de vista habitacional. Aqueles que mais ganham e se aproveitam dos 

resultados econômicos da agricultura residem em casas luxuosas, enormes e modernas. Elas 

contrastam com que é visto nas habitações ao redor, casas mais simples e até tradicionais, 

próprias da população local e de migrantes que vêm principalmente do Nordeste brasileiro, de 

menor poder aquisitivo. 

 Para o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE (2015), 

no sentido político-administrativo, a cidade de Posse está entre as 03 cidades com 

característica de polo regional do nordeste goiano, seguida por Alto Paraíso e Campos Belos 

na Chapada dos Veadeiros. Essas cidades oferecem a maioria dos serviços essenciais 

disponibilizados, como a existência dos principais bancos estatais e privados, hospital, 

faculdades particulares e públicas e a presença do Instituto Federal Goiano oferecendo cursos 

técnicos, graduação e pós-graduação. Podem oferecer, além disso, outros produtos e serviços 

muitas vezes não disponibilizados em outros municípios, como por exemplo os rodoviários, 

transporte de passageiros e cargas para todo Brasil. 

A Geografia não desconhece a dimensão temporal do espaço. Santos, M. (1992) e 

outros pensadores geográficos demonstram a importância da dimensão temporal no estudo da 

organização espacial. De modo que o novo está condicionado pelo velho, conforme pode ser 

observado em Santos (1992) que afirma que: 

 

Alguns elementos cedem lugar, completa ou parcialmente, a outros da mesma 

classe, porém mais modernos; outros elementos resistem à modernização; em muitos 

casos, elementos de diferentes períodos coexistem. Alguns elementos podem 

desaparecer completamente sem sucessor e elementos novos podem se estabelecer 

(SANTOS, M., 1992, p. 21-22). 

 

Desta maneira, toda historicidade encontrada nos municípios da APA, nos dá a noção 

da sua ocupação e como ela foi construída, ora iniciada pela mineração ora pelo uso 

agricultável da terra. Esse comportamento histórico, principalmente em função da intensa 

atividade pecuária, comprometeu a dinâmica ambiental. Porém, processos recentes de 

estruturação, mostram uma tentativa de transformação, notadamente, do aproveitamento das 

suas paisagens naturais que, junto às riquezas culturais, dão o entendimento de que existe uma 

nova configuração territorial destinada ao turismo. 



56 

 

 
 

Ao se considerar o turismo como uma atividade que propicia o encontro entre pessoas 

de diferentes lugares, torna-se forçoso observar o papel exercido por diferentes agentes 

sociais. Assim, busca-se elucidar a importância do desenvolvimento e consolidação de um 

ambiente turístico favorável, socialmente participativo, e ainda motivado às práticas 

empreendedoras na criação e inovação, que oportunize o aumento e melhoria de negócios 

para a atividade. Assim considerado, o turismo é uma prática socioespacial que desagua em 

aspectos políticos, econômicos e culturais que caracterizam cenário da UC.  

O desempenho econômico dos municípios da APANRV se assemelha às 

características dos demais municípios do Vão do Paranã.  Para Barreira (2002), fatores de 

ordem material alinhavam-se à problemas de utilização do espaço, na noção de propriedade 

da terra e a tradicionalidade de seu uso. Assim, até meados do século XX, se caracterizou 

economicamente pela pecuária extensiva e por uma agricultura familiar de subsistência, 

convivendo com grandes propriedades ligadas à expansão da criação de gado.  Logo, eram 

inexistentes as condições que potencializassem investimentos e a ocupação da região de 

maneira produtiva e rentável, ou seja: 

 

O isolamento, o atraso, o vazio que historicamente existiu no Vão do Paranã. O 

isolamento que a caracterizou por muito tempo foi um vazio de homens e coisas, 

como pouca interação ao mercado, seja pelo isolamento natural e pelas condições de 

difícil acesso, seja pela ausência de estradas, que só começaram a ser implantadas 

em meados de 60 (BARREIRA, 2002, p. 209). 

 

O retrato dessa microrregião traçado no censo de 1970, a descreve como homogênea 

“de pouca expressão, em vista da relativa modéstia de sua produção agrícola e pecuária” 

(INSTITUTO BRASILEIRO...,1970 apud CARVALHO, 2003, p.74). Tal afirmação volta a 

ser evidenciada na contextualização da variação populacional dos municípios da APA, até o 

período de alcance do que foi pesquisado. 

 Por pesquisa apresentada no Observatório do Mundo do Trabalho (INSTITUTO 

FEDERAL DE GOIÁS, 2013), houve um decréscimo populacional que começa relacionado à 

construção de Brasília, visto que a criação de novas frentes de trabalho, para sua edificação, 

ocasionou a evasão populacional a partir dos anos 1960. De uma forma geral, essa 

microrregião conviveu com “um processo de pouco crescimento demográfico, passando de 

93.305 habitantes em 2002, após um longo período de estagnação, para 107.311 habitantes 

em 2012” (INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS, 2013, p. 6). Tais afirmações são 

comprovadas na variação populacional dos números censitários dos municípios da APANRV 
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entre os anos de 1991, 2000, 2010 e se comparados, também, à população estimada em 

201733, conforme tabela 334.  

 
                                  Tabela 3- Variação Populacional dos municípios APANRV35 

Mun. da APA 1991 2000 2010 2017 1991 2000 2010 2017

Buritinópolis 3.383 3.321 3.389 -0,18 0,29

Damianópolis 3.675 3.303 3.292 3.389 0,37 -1,18 -0,03 0,42

Mambaí 6.999 4.838 6.871 8.271 2,87 -4,02 3,57 2,68

Posse 23.518 25.696 31.419 35.574 0,74 0,99 2,03 1,79

estado de Goiás 4.018.903 5.003.228 6.003.788 6.778.772 2,33 2,46 1,84 1,75

População Censitária(1991-1992)/ população estimada(2017) Crescimento populacional(%)

 

Fonte: SEGPLAN/IMB, 2017. 

 

 Buritinópolis e Damianópolis encontraram-se nos períodos indicados como índices 

negativos, caracterizando diminuição da população. Mambaí aparece com acentuada baixa no 

primeiro censo analisado em virtude da emancipação de Buritinópolis, e depois, com posterior 

elevação nos censos subsequentes. Somente Posse apresentou pequeno crescimento nos dois 

períodos. Entretanto, as taxas de crescimento populacional voltaram a cair, mesmo que 

Mambaí e Posse estejam acima da média geral encontrada no estado. 

 Nesse sentido, presume-se, numa extensão do estudo do Observatório (INSTITUTO 

FEDERAL DE GOIÁS, 2013) para o Vão do Paranã, que os resultados encontrados nos 

municípios da UC tendem a acarretar desdobramentos sociais, a exemplo do envelhecimento e 

perda populacional.  

  Tais fatos levam a crer na existência de uma situação estática e pouco significativa do 

ponto de vista do desenvolvimento, fruto da falta de diversificação das atividades econômicas 

e da inadequação entre a necessidade e a disponibilidade efetiva de equipamentos e políticas 

sociais. Consequentemente, os mais jovens continuam atraídos por outras regiões de Goiás ou 

do Brasil. 

Em uma perspectiva analítica, os setores produtivos da APANRV se apresentam 

conforme demonstrativo SEGPLAN/IMB (2015, p. 26), no gráfico 1, que explicita como se 

expressam as atividades econômicas isoladamente e como estas se caracterizam nos 

respectivos municípios. 

 

 

                                                           
33 Estimativa da população residente em Goiás com data de referência em 1º de julho de 2017. 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_TCU_2017_20180824.pdf 
34 Os espaços em branco são devido à ausência de dados. 
35 Na tabela 3 ressalta-se os índices populacionais onde não houve crescimento populacional. 
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Gráfico 1- Composição produtiva dos municípios da APANRV- 2015  

Municípios\atividades  Agropecuaria Indústria  Serviços  Impostos gerados Total PIB

Buritinópolis 4.461 30.096 19.300 912 54.769

Damianópolis 6.160 1.051 19.514 1.189 27.914

Mambaí 2.322 4.251 57.263 6.709 70.545

Posse 28.390 38.055 334.501 33.707 434.653

Legenda :                              Agropecuária                        Indústria                          Serviços

PIB - 2015 (R$ mil)

Buritinópolis Damianópolis Mambaí Posse

 

Fonte: IBGE/SEGPLAN/IMB-Estrutura produtiva dos municípios goianos, 2017. 

No estudo realizado pelo SEGPLAN/IMB (2015), no item “serviços”, estão 

adicionados os números gerados pelas atividades da administração pública. Embora tal item 

apresente destaque no gráfico 1 - para Damianópólis, Mambaí e Posse -, existem diferenças 

em suas composições. Damianópolis demonstra expressividade da administração pública, 

como destaca SEGPLAN/IMB (2015, p.V25), referindo-se à cidade como uma das “dez mais 

dependentes” dessa atividade no estado de Goiás.  

O município de Posse foi considerado o terceiro maior produtor do estado em carvão 

vegetal e esteve entre os doze melhores na indústria de beneficiamento de grãos em Goiás 

(IMB/SEGPLAN 2011). Destaca-se ainda na criação de bovinos, produção de milho e arroz. 

É município sede do Arranjo Produtivo Local (APL) Cachaça do Vale do Paranã.  Situa-se em 

localização estratégica, equidistante da maioria dos atrativos da UC, bem como do Parque 

Estadual de Terra Ronca no município de São Domingos. Tal posicionamento geográfico 

pode, também, atender as demandas daqueles que buscam visitar essas localidades. No 

município, atualmente, encontram-se 79 cavernas catalogadas no CECAV (2018), dentre elas, 

a do Russão, a da Ponta da Terra e a da Serra das Araras. Porém, nenhuma ainda apresenta o 

preparo necessário para receber visitação.  

Estima-se que, se o turismo fosse considerado pelo poder municipal possense como 

uma alternativa de atividade efetiva, sua arrecadação cresceria ainda mais, pois apresenta a 

melhor infraestrutura entre os municípios inseridos na APA. Contudo, há pouca ou nenhuma 

sinalização nesse sentido.  

Mambaí começa a ter um maior número de ofertas de hospedagens, graças não só à 

utilização destas por pessoas que vêm para a colheita das safras no oeste da Bahia, mas, 
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também, pelo crescimento do turismo no território, especialmente em finais de semana 

prolongados. É município sede da APL - Fruto do Cerrado do Paranã (SECRETARIA DE 

GESTÃO..., 2011).  

Já Buritinópolis, além da vocação pecuária na criação de bovinos e na indústria, 

apresenta aproveitamento de seu potencial hidroelétrico na produção de energia por meio da 

implantação de pequenas centrais hidrelétricas - PCHs, (IMB/SEBRAE 2016, p. 84), quais 

sejam: Riachão (Antiga Santa Edwiges I), PCH com potência outorgada de 13.400 KW, cujo 

proprietário é: Riachão Energética S.A.; Santa Edwiges II, PCH com potência outorgada de 

13.000 KW, de propriedade de: Rialma Companhia Energética II S.A.; Santa Edwiges III, 

PCH com potência outorgada de 11.600 KW, também patrimônio de Rialma Companhia 

Energética III S.A., presidida por B. Caiado, sendo um grupo privado que atua nos segmentos 

de energia, agropecuária e mineração.  

Para a instalação de PCHs em unidades de conservação, não existe lei expressa que 

coíba essa prática. No caso de UCs de uso sustentável, pelo que é explicitado pelo SNUC 

(BRASIL, 2011, p. 9), seu objetivo é “compatibilizar a conservação da natureza com o uso 

sustentável de parcela dos seus recursos naturais”. Porém na construção dessas centrais houve 

sem dúvida, desmatamentos e impactos na fauna e flora do território.  Isso se desencontra com 

a compreensão dada pelo próprio conceito da lei, quando define uso sustentável como a 

“exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais 

renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos 

ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável” (SNUC, Lei n.º 9.985 art. 

2º § XI 2011, p. 6). É importante dizer que se propõe a busca de alternativas para as PCHs 

sem tanto prejuízo para a natureza.  

As composições produtivas dos municípios da APANRV, em 2015 apresentadas, 

adicionadas aos impostos arrecadados, resultam nos montantes do Produto Interno Bruto 

(PIB) e produção per capita36 mostrados na tabela 4.  Nela constam, também, os resultados 

que posicionam os municípios da APANRV no ranking de classificação entre os duzentos e 

quarenta e seis municípios do estado de Goiás (INSTITUTO MAURO BORGES, 2016). 

 

 
 

 

                                                           
36 PIB per capita é o produto interno bruto, dividido pela quantidade de habitantes de um país. O PIB é a soma 

de todos os bens de um país, e quanto maior o PIB, mais demonstra o quanto esse país é desenvolvido, e podem 

ser classificados entre países pobres, ricos ou em desenvolvimento. 
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Tabela 4 –PIB e PIB per capita dos municípios da APANRV 2015 

Total (R$)  Class.(em 246)  Per capita  (R$) Class.no est. GO(em 246)

54.769,00 196º 16.137,11 149º

27.914,00 242º 8.246,51 243º

70.545,00 173º 8.879,19 240º

434.654,00 63º 12.539,43 33ºPosse

Municipios

Buritinópolis

Damianópolis 

Mambaí

 

Fonte: IBGE/SEGPLAN/IMB-Estrutura produtiva dos municípios goianos, 2017. 

 Observa-se que, com exceção de Posse que ocupa classificações intermediárias nos 

indicadores demonstrados, os outros municípios da UC encontram-se em posições bem 

desfavoráveis em relação aos demais do estado de Goiás. Damianópolis, tanto no PIB total 

quanto na relação per capita, aparece entre os dez piores do estado, que é também o caso de 

Mambaí em relação ao item da divisão da riqueza por pessoa.  

Com o propósito de expressar mais apropriadamente a situação socioeconômica dos 

municípios da UC, além dos dados apresentados anteriormente, pesquisou-se, para este 

estudo, o Índice de Desempenho dos Municípios (IDM)37.  Sendo esta, uma medida de 

desempenho que mensura o nível da atuação das localidades goianas nos seguintes setores 

observados: Economia, Trabalho, Educação, Saúde, Segurança e Infraestrutura.  

É importante observar que esse indicador não é completo, pois restringe-se às análises 

quantitativas de recursos, processos ou resultados, que fazem parte do contexto das 

localidades, não reconhecendo outros aspectos como os ambientais e culturais. Nesta análise 

também se considerou a disponibilidade de fontes de dados oficiais (confiáveis e com 

divulgação sistemática em intervalos de tempo não superior a dois anos), para operacionalizar 

a descrição do desempenho dos municípios.  

Os municípios da APANRV, conforme tabela 5, apresentaram os seguintes resultados: 

 

 

 

 
 

 

                                                           
37 Foi desenvolvido para preencher a lacuna de tempo entre censos. O Índice de Desenvolvimento Humano - 

Municipal (IDH-M) elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD (2010).  É um 

índice calculado somente para os anos censitários, pois suas variáveis são retiradas do censo demográfico.  O 

IDM dá uma pontuação atribuída ao município em uma escala de 0 a 10 (zero a dez), cujo índice igual a 10 

significa melhor nível de desempenho no aspecto analisado. Por outro lado, um IDM próximo à zero, expressa 

pior nível de desempenho. O IDM apresentado é obtido pela média aritmética, a partir dos seis IDMs setoriais. 

Reflete o desempenho relativo de cada município nas seis dimensões analisadas. (SEPLAN/IMB, 2013 p.6) 
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Tabela 5 - IDM dos Municípios da APANRV entre 2010 e 2015 

Municipios Geral Economia Trabalho Educação Segurança Infraestrutura Saude Ranking -Est. GO (246)

 Buritinópolis 5,4 1,38 4,44 5,75 9,19 4,86 6,76 222°

 Damianópolis 5,23 0,94 1,61 5,83 9,18 4,72 9,08 235°

 Mambaí 5,39 2,09 1,87 5,78 8,95 5,4 8,27 223°

 Posse 5,94 5,33 3,85 5,82 7,42 6,58 6,67 164°

 Buritinópolis 5,51 1,71 4,26 6,27 9,15 4,92 6,76 204°

 Damianópolis 5,35 1,5 2,4 6,33 8,97 5,14 7,75 220°

 Mambaí 5,45 2,87 2,42 5,83 8,74 5,51 7,32 208°

 Posse 6,03 5,86 4,53 5,93 6,9 6,48 6,52 120°

 Buritinópolis 4,18 1,23 2,88 4,71 8,3 1,66 6,32 228°

 Damianópolis 4,94 1,23 2,49 5,58 9,69 2,52 8,14 78°

 Mambaí 4,64 1,5 2,89 5,52 8,69 1,9 7,36 159°

 Posse 4,45 1,98 3,16 5,81 6,56 3,64 5,56 195°

2013- dados 2010

Indice de Desempenho Municipal (IDM)

2014-dados 2012

2016-dados 2015

 

Fonte: Segplan-GO/IMB- IDM 2013/2014/2016. 

 

Notadamente, os itens economia e trabalho não acompanham os resultados das outras 

variáveis e fazem com que a média geral dos municípios caia, deixando-os nas últimas 

posições. Fica evidente, no informe classificatório nos períodos, a pouca variação nas 

posições dos municípios entre 2010 e 2012, com exceção de Posse que conseguiu subir 

quarenta e quatro posições (164° para 120°). Já de 2012 para 2015, Buritinópolis (228°) e 

Posse (195°) têm a classificação rebaixada, enquanto Damianópolis (78°) e Mambaí (159°) 

sobem de forma substancial em comparação ao ranking estadual.  

Outro fator que chama atenção está direcionado às variações dos dados do item 

“infraestrutura” que sofreu baixa em todos os municípios, considerando o que foi apresentado 

em 2016 em relação às edições anteriores. Segundo o IMB (2018), nas variáveis de telefonia 

fixa e internet, cobertura de esgoto, cobertura de energia e cobertura de água dos municípios 

da UC, estes não tiveram investimentos. No caso de cobertura de esgoto em Buritinópolis, 

Damianópolis e Mambaí, nada investiram. Já em Posse, o problema foi na cobertura de 

telefonia fixa e internet. Mormente, a infraestrutura vem a ser uma das dificuldades 

recorrentes no território. 

De uma maneira abrangente, o que se entende por esse levantamento, é que tais 

municípios fazem parte de um universo de localidades em Goiás que têm uma combinação de 

baixa população e de economia pouco expressiva. Consequentemente, reduzida oferta e 

desempenho do item trabalho. Ainda nesse componente nota-se, no território, a prática dos 
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vínculos empregatícios gerados pelas prefeituras locais. Já nos aspectos trabalho e rendimento 

(tabela 6) os municípios apresentam as seguintes configurações: 

 

Tabela 6 - Trabalho e rendimentos nos municípios da APANRV - 2015 

Municípios Salário médio 

mensal do 

trabalhador 

formal 

Ranking 

no 

estado 

(246) 

Populaç

ão 

ocupada 

(%) 

Rankin

g no 

estado 

(246) 

População com renda até 

½ salário mínimo (%) 

Buritinópolis 1,4 235 9,3 189 46,4 

Damiánópolis 1,4 235 6 238 47,6 

Mambaí 1,7 167 8 214 46 

Posse 1,9 111 12,4 131 41,1 

Fonte: IBGE, 2016. 

   

 Os números salariais e de pessoas ocupadas não são muito diferentes dos 

demonstrativos anteriores e mostram os municípios também em desvantagem em comparação 

a outros do estado. Mais uma vez, Posse é o único município em uma posição intermediária, 

que se aproxima de cidades maiores, e com grande número de empresas a exemplo de 

Aparecida de Goiânia que apresenta uma média de 2 salários mínimos mensais para o 

trabalhador formal.  

Outro fator ligado à composição de renda das famílias nos municípios da APA, é a 

substancial sujeição de uma parcela da população ao programa oferecido pelo governo federal 

Bolsa Família38, como demonstrado na tabela abaixo: 

 

       Tabela 7 - Participação do Bolsa Família na população dos municípios da APA 2017 

Programa Bolsa Família 

Municípios Qt. Famílias % sobre a população 

 Buritinópolis  431 31,83 

 Damianópolis  548 38,70 

 Mambaí  1.188 44,10 

 Posse  2.870 23,81 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social, 2018. 

 

As representações percentuais são expressivas em todos os municípios, principalmente 

em Mambaí, onde quase metade da população se beneficia do programa.  

Com o intuito de mostrar a situação do Nordeste Goiano em relação ao 

desenvolvimento socioeconômico e suas fragilidades regionais, o MACROZAEE-GO (figura 

6) mapeia as áreas de desempenho social e econômico dos municípios a partir do cruzamento 

                                                           
38 O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que atende famílias em situação de pobreza e 

extrema pobreza. 
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das variáveis que compõem o Índice de Desempenho dos Municípios Goianos (IDM - 2010), 

com o potencial competitivo dos municípios do estado de Goiás. O Zoneamento 

Agroecológico e Econômico do estado de Goiás (ZAEE-GO), conforme 

IMB/SEGPLAN/SIEG, traz como conceito adotado o 

 

[...] de sustentabilidade, tendo como prioridade a preocupação com o meio ambiente, 

pois uma série de problemas globais decorrentes do desenvolvimentismo 

econômico-tecnológico danificou e danifica a biosfera, a vida humana e a 

diversidade cultural de forma alarmante, com possibilidade de se tornar irreversível. 

A este cenário soma-se a ameaça de escassez de água no planeta, o crescimento 

populacional e da pobreza em escala mundial, bem como a extinção de espécies 

animais e vegetais (INSTITUTO MAURO BORGES, 2014). 

 

Metodologicamente elaborou-se, por meio dos dados geográficos do estado, sua 

aptidão agrícola, a atualização do mapa de uso da terra e cobertura vegetal, fazendo 

diagnóstico, prognóstico e implementação de ações, considerando as potencialidades da 

região.                  

Figura 6 - Desempenho Socioeconômico de Goiás – MACROZAEE - 2014 

 

Fonte: SIG Goiás MACROZAEE/SICAM/SEMARH/SEAGRO/2014 - Organização (SANTOS, 2018). 

 

Segundo o Instituto Mauro Borges (2014), os municípios da APANRV apresentam 

capacidade extremamente limitada de oferecer resposta aos investimentos realizados em áreas 

estratégicas ou em setores específicos. Portanto, necessitam de estímulos advindos de 
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políticas públicas e investimentos fortes em setores básicos de desenvolvimento local. Pelo 

cenário natural e cultural pesquisado e experimentado quando deste estudo, o turismo 

demonstrou ser um desses setores que merecem ser vistos com interesse e com olhares mais 

aguçados sobre suas potencialidades ecoturísticas. Há beleza cênica natural, fauna e flora 

diversificada, que chama atenção para o conhecimento e pesquisas, além de cultura abundante 

que encanta os turistas.  Oferece oportunidades e perspectivas de alcance de resultados 

positivos, benéficos à conservação e a produção de renda. 

Tal condição oportuniza a reflexão sobre as características do território, ao que ele 

pode disponibilizar como alternativas, aproveitando-se das oportunidades que a atividade 

turística detém na geração de emprego e renda. É importante lembrar que, como demonstrado 

anteriormente no quadro 4 (página 36), não existem RPPN na UC o que demonstra o 

desinteresse dos donos de propriedades no tratamento e investimento em seus atrativos. Uma 

vez cadastrados e regularizados, poderiam obter recursos diretamente das esferas do poder 

público. No prosseguimento deste estudo, versar-se-á sobre as relações desses proprietários 

com os aspectos que tornam uma área interessante para o público e com os agentes que delas 

se aproveitam para a atividade turística. 

É também notado que nenhum dos órgãos pesquisados que coletam e elaboram dados 

socioeconômicos, como a Secretaria Estadual (SEGPLAN), IMB ou até mesmo o IBGE, não 

citam os números do turismo nos municípios da APA em análise. Entretanto, nos meios 

acadêmicos, na própria experiência de convivência e na busca de informações para este 

estudo, evidenciam-se registros de espaços construídos ou potencializados para efetividade 

das operações turísticas. Essa omissão dos órgãos é contraditória, pois a APA se apresenta 

como patrimônio ambiental substancial, contrastando com o baixo desempenho 

socioeconômico, esse último sempre muito exposto em dados estatísticos oficiais. Isso 

acontece no Nordeste goiano como um todo, como registra Carvalho, G. (2004), comentando 

que:  

 

É esse reconhecimento, enquanto patrimônio ambiental, que dá a essa região uma 

contraditória qualificação: uma pobreza econômica versus uma riqueza 

ambiental/cultural. Esta última começa a ser reconhecida por agentes externos que 

percebem que os melhores atrativos ecoturísticos estão, por excelência, concentrados 

em áreas isoladas (CARVALHO, G. 2004, p. 1). 

 

O potencial turístico vem sendo reconhecido e pode se tornar condição alternativa para 

transformações na organização dos territórios, contribuindo não apenas para o crescimento 

econômico, mas para o desenvolvimento das localidades inseridas na APANRV.  Como será 

mostrado adiante, atualmente, na UC constata-se que os municípios apresentam espaços 
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diferenciados que expõem os encantos das paisagens naturais e culturais e que já se 

apresentam como forma de atração, inclusive, com visitação de público turístico.  

Em 2015, o Ministério do Turismo, por meio da portaria n.º 144, de 27 de agosto, 

estabeleceu a categorização39 dos municípios das Regiões Turísticas do Mapa do Turismo 

Brasileiro.  Mambaí e Posse já eram considerados como municípios potencialmente turísticos. 

Em princípio foram identificados, inseridos e classificados na Região Turística das Grutas e 

Cavernas e esta participação decorreu de um suposto levantamento estadual. Na realidade, a 

Agência de Turismo do Estado, usou uma metodologia de auto levantamento, quando enviou 

formulários direcionados às Prefeituras Municipais para identificação de seus recursos e 

potencialidades turísticas. Em 2016, o mapa foi atualizado e o estado de Goiás ganhou 10 

regiões turísticas com 49 destinos.  

Mambaí e São Domingos juntamente com Formosa foram agrupados na Região das 

Águas e Cavernas do Cerrado (figura 7). No entanto, o município de Posse deixa de fazer 

parte da categorização40, após a reordenação. Em 2018, Mambaí eleva-se à categoria “D” e 

Damianópolis é incluída nesse universo, classificando-se na categoria “E”41.   

A quantidade de estabelecimentos e prestadores de serviço que têm suas atividades 

fins vinculadas ao setor de turismo são identificadas pelo MTUR por meio do  Cadastro de 

Prestadores de Serviços Turísticos (CADASTUR)42. Ele permite o acesso a diferentes dados 

sobre os prestadores de serviços turísticos cadastrados (pessoas físicas e jurídicas), em 

parceria com os Órgãos Oficiais de Turismo nos 26 Estados do Brasil e no Distrito Federal. O 

cadastro chancela a credibilidade de que a empresa está formalizada, operando de acordo com 

as leis brasileiras e é uma referência positiva para o visitante nas suas prospecções de 

interesse. É dimensionado em parceria com os órgãos oficiais de turismo das unidades da 

Federação, no caso de Goiás, por intermédio da Agência Estadual de Turismo (Goiás 

Turismo). 

                                                           
39 A categorização tem a finalidade de dimensionar a quantidade de estabelecimentos e prestadores de serviços 

que têm suas atividades vinculadas ao setor de turismo. A metodologia utilizada pelo MTur para categorização 

obedece coleta de dados oficiais adotando as seguintes variáveis: Número de ocupações formais no setor de 

hospedagem (fonte: Relação Anual de Informações Sociais – RAIS/Ministério do Trabalho e Emprego); Número 

de estabelecimentos formais no setor de hospedagem (fonte: RAIS/ Ministério do Trabalho e Emprego); 

Estimativa do fluxo turístico doméstico (Estudo da Demanda Doméstica (fonte: Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas – FIPE/MTur);  Estimativa do fluxo turístico internacional (Estudo da Demanda Internacional – 

fonte: FIPE/MTur).  
40 A categoria “A”, que representa os municípios com maior fluxo turístico e número de empregos e 

estabelecimentos no setor de hospedagem e vai decaindo até chegar a categoria “E” (MTUR, 2017).  
41 A categoria E, que representa os municípios que não possuem fluxo turístico expressivo e nem empregos ou 

estabelecimentos formais no setor de hospedagem. (Mtur, 2013)  
42 Cadastro dos prestadores de serviços turísticos, que tem o objetivo de reunir todos aqueles que estejam 

legalmente constituídos e em operação (MTUR, 2015). 

http://www.turismo.gov.br/legislacao/?p=822
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Figura 7 – Região das Águas e Cavernas do Cerrado – Goiás 

 

Fonte: Mapa turístico de Goiás. Goiás Turismo, 2016. 

 

Na convivência cotidiana e também nas análises até então realizadas, percebe-se a 

falta de um olhar mais crítico sobre as condições da APANRV, na busca de possibilidades de 

melhoria para o seu desenvolvimento.  Quando se reflete sobre alternativas que modifiquem a 

paisagem socioeconômica do território, como a atividade turística, há um esforço de poucos e 

estes aparecem mais na disposição dos pequenos empreendedores privados, que nas ações dos 

órgãos oficiais. Embora o SEBRAE e as escolas sindicais como a ECO/CUT, se envolvam em 

ações propositivas para o turismo, outros mecanismos como as secretarias de Estado - 

estaduais e municipais - desconhecem e não valorizam ou direcionam a atividade para a 

quebra do paradigma da pobreza. 

 Contudo, o contexto espacial aliado à capacidade criativa de seus habitantes pode, no 

incremento da atividade turística, ser uma opção real de mudança do cenário socioeconômico 

desfavorável, criando consequentemente, uma imagem positiva da UC.   

Diante das considerações evidenciadas que mostram a paisagem socioeconômica da 

APANRV, fica a refletir: quais as configurações geográficas que dão base para a 

contextualização do turismo na composição territorial da atividade? A partir desse 

questionamento, busca-se encontrar como se delineiam as paisagens naturais e culturais nas 

conformações propositivas de um território turístico, para explicar o turismo como uma opção 

viável, capaz de ser empreendido.  
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CAPÍTULO 2 -  O TURISMO NA APA DAS NASCENTES DO RIO VERMELHO 

 

 Com intuito de reconhecer as relações entre o turismo e as lógicas geográficas que 

circundam suas relações, traz-se aqui a identificação das características da UC e os aportes 

teóricos que substanciam um território turístico em construção.  Na busca de entendimento 

desses aspectos, faz-se um recorte espacial das potencialidades que sustentam a modalidade 

tipológica turística que é peculiar a APANRV. Assim, observa-se a potencialidade turística 

por apreciação direta, estudos anteriores e entrevistas; e, ainda, procurou-se registrar, como 

representação espacial, essa potencialidade identificada por tais procedimentos.  

O turismo pode ser entendido como decorrente das ações dos seus diferentes agentes 

sociais empreendedores, constituindo-se um sistema em constante interação. As paisagens 

naturais e culturais são recursos, que sofrem implementações, obtendo-se o efeito final que 

são os atrativos reais, que por sua vez, resultam na composição de um território turístico cujos 

espaços empreendidos fascinam o visitante. 

A atividade turística provoca caracterizações no tempo e no espaço, constrói novos 

modos de vida, “valorizando lugares e se apropriando das belezas naturais e especificidades 

culturais” (RODRIGUES, 2001, p. 36), ou seja, agregam valor à localidade. Por sua vez, o 

atrativo terá que ser sempre incrementado atendendo as necessidades que devem ser 

satisfeitas em relação as exigências dos turistas, levando-o a ser difundido e escolhido. De 

maneira que, compreende-se que a atividade turística é sempre incompleta, resultante de um 

conjunto de fatores que se integram formando um todo complexo e que tem o espaço como 

recurso, transformando-o em um território turístico.  

Compreender os processos dinâmicos de determinado espaço operado pelos agentes sociais 

envolvidos com o turismo, concretiza-se em um fenômeno socioespacial que tem como 

direção determinante o contexto econômico, impactante no nosso mundo social. 

 

2.1 O Turismo na Essência e Complexidade de Contextos 

 

   O homem se notabiliza, dentre outros aspectos, na contravenção de suas rotinas. Logo 

se locomove, mobilizando-se em prol de causas e motivações que lhe chamam atenção, 

despertam fascínio e promovem seu bem-estar. Por isso, uma de suas características é sair à 

procura de novos comportamentos e atitudes fora da sua esfera de ambiência usual. Mary 
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Theresa Schmich, uma colunista do Chicago Tribune43 que registra, em 1997, o texto "Advice, 

like youth, probably just wasted on the young"44. Nele, versa sobre fases da vida comum dos 

seres humanos e aconselha sobre o cotidiano: “More uma vez em Nova York, mas vá embora 

antes de endurecer, more uma vez no Havaí, mas se mande antes de amolecer, viaje”. Ao 

mesmo tempo que dá uma conotação de distração e entretenimento, a frase traz uma luta entre 

o “novo” e o “habitual” e, nela o homem se (re)inventa e pode mudar comportamentos pelo 

simples fato de conhecer outros lugares. 

 Nessa compreensão, se coloca o turismo como atividade que contribui para novas 

atitudes comportamentais, tanto de quem visita outros lugares fora dos seus espaços comuns, 

quanto daqueles que são visitados em seus espaços. Ambos podem encontrar na atividade 

turística, soluções para suas inquietudes e ansiedades que as rotinas contemporâneas os 

conduzem e que existencialmente lhes perturbam. Nessa perspectiva promove interatividades, 

seja como pessoas, seja com as espiritualidades e religiões e, sobretudo, com a natureza. 

 Em uma corrente de concepções, o turismo tem diversidade de conceitos e pode ser 

explicado por diferentes percepções ligadas à, praticamente, quase todos os setores da 

atividade social. Em complexidade e abrangência, no seu alcance de entendimento e aplicação 

integra-se à outras ciências, como cita Oliveira, A. (2000): 

 
Economia do Turismo: estuda a atividade turística como capaz de transferir recursos 

financeiros de uma região para outra. […] política: estuda as formalidades, a 

organização e o papel do Estado perante o turismo. [...] sociologia: estuda o 

relacionamento humano entre as pessoas que recebem os turistas e os próprios 

turistas. Algumas populações detestam a presença dos turistas, outras consideram os 

turistas como bem-vindos. [...] Marketing: estuda os meios de comunicação 

apropriados para criar motivação de viajar para certo local. [...] Administração: 

estuda a organização das empresas turísticas em geral e o gerenciamento das 

mesmas. O comércio do produto turístico diferencia-se do comércio dos produtos 

tradicionais (OLIVEIRA, 2000, p. 36). 

 

O autor ainda menciona outras ciências como o Direito, a Estatística e a Informática e 

assim, procura dar sentido às diferentes nuances e abordagens que o tema turismo abrange, o 

que o torna dinâmico, abundante e o insere em várias segmentações disciplinares e produtivas.  

Borges (2011), dentre outros autores, considera o turismo como estratégico em uma 

perspectiva socioambiental, reforçando sua facilidade de interação com diversas áreas do 

conhecimento, além da ligação com processos econômicos, sociais, culturais, políticos e 

territoriais.   Assim o autor esclarece: 

                                                           
43 Chicago Tribune é o maior jornal publicado na cidade de Chicago, Illinois-EUA. 
44 Comumente conhecido como "Wear Sunscreen” ou traduzido, “ Filtro Solar” 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Chicago_Tribune
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Por esse motivo, trabalhar a multidisplinaridade do turismo, aliada a um processo de 

planejamento e gestão responsável, possibilite a ampliação dos benefícios em níveis 

nacional, estadual e municipal, principalmente para países e regiões pouco 

desenvolvidos, caracterizados normalmente pelos baixos índices de renda, altos 

índices de desemprego, baixo desenvolvimento industrial e social e pela grande 

dependência da agricultura (BORGES, 2011, p. 302). 

 

Na perspectiva geográfica, no sentido de orientar o entendimento do turismo e suas 

relações, Cruz (2001, p. 167) indica que “o turismo é a única prática social que consome 

elementarmente espaço”. Formaliza assim, a atividade como objeto de estudo da Geografia, 

uma vez interpretado como prática que transforma, produz e consome uma das suas categorias 

essenciais, desvendando suas estruturas e funcionalidades. A dinâmica ambiental e recursos 

naturais que o turismo intervém, cujas relações homem-natureza são contínuas, estão sempre 

no universo de interesses dos geógrafos, constituindo-se em um extenso palco de 

conhecimentos distintos e competências variadas.  

Autores como, Barreto (1995), Trigo (1998) e Gomes (2010) compreendem que os 

movimentos turísticos, assim como nós denotamos atualmente, são frutos das mudanças das 

relações socioculturais na Europa em meados do século XIX. Esses movimentos são 

consequências do desenvolvimento das pesquisas tecnológicas até a organização da produção, 

promovida pela Revolução Industrial. “O capitalismo industrial contribuiu de forma 

significativa para o fortalecimento do Turismo” (GOMES 2010, p. 30), assim, esse advento 

traz o conceito do capitalismo organizado e a partir daí o turismo também se organiza na 

produção de ofertas que contemplariam parcelas da burguesia comercial e industrial, com 

tempo, dinheiro e disponibilidade para viajar. 

 Em outras acepções, a magnitude aplicativa do turismo chega também às questões 

comportamentais ou relacionais, que conforme Dias (2003, p.13) prescreve, trata-se de uma 

“atividade essencial de aproximação dos povos”. Essas aproximações podem provocar 

mudanças, ou reafirmar identidades, como destaca Almeida (2003): 

 

O lugar turístico é principalmente, espaço de alteridade do Eu e do Outro posto face 

a natureza e à cultura. O turismo é, assim, uma prática pela qual o visitante e o 

visitado se observam, se comparam, identificam suas diferenças, criam opiniões 

sobre si mesmo e sobre o Outro. Conscientemente, cada um pode adotar ou não 

alguns traços do Outro, porém, cada um pode também afirmar sua própria identidade 

(ALMEIDA, 2003, p. 13). 

 

Desta maneira, entende-se o turismo também em sua amplitude social e altera-se os 

processos comportamentais da humanidade, tanto nos padrões culturais, quanto morais, na 

superação das barreiras raciais e étnicas existentes. 
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Marujo e Cravidão (2012, p. 286) trazem um conceito de turismo que o compreende 

como um “fenômeno multidimensional que envolve o movimento de pessoas para diversos 

destinos turísticos”. A palavra “multidimensional” pode indicar sentido de diversidade, já a 

palavra “movimento”, usada também no conceito por Mathienson e Wall (1982), direciona à 

reflexão sobre tudo que gira em torno da sua produção, organização e consumo em prol do 

bem-estar do homem. De maneira geral, “movimento” pode ser entendido no que envolve a 

sociedade em suas circulações, temporalidades, transformações, conexões, construções, 

desconstruções e apropriações de espaços que peculiarizam dinâmicas territoriais nos lugares 

Turistificados.  

Nesse sentido, o fenômeno turismo não fica relegado apenas à uma ação enquanto 

locomoção do homem ou, essencialmente, um fenômeno apoiado na ação de deslocamento 

dos turistas, ou ainda, tão somente na concepção de viagem. Apesar de reconhecê-los como 

fatores componentes na produção da ação turística, suas relevâncias não podem resultar numa 

diminuição da importância dos outros elementos imateriais como os que se exprimem nos 

sabores, sons, aromas e outros. Todos são componentes sistêmicos nas operações que se 

contextualizam nessa atividade. 

O fenômeno turístico se orienta por motivações de interesses coletivos, como mostra 

Nicolas (1996, p.40): “o turismo é uma prática social coletiva”, enveredando pelas motivações 

de adaptação e melhoramentos para quem é visitado e, ao mesmo tempo, na obtenção de 

experiências e conhecimentos de quem visita. Nesse sentido, Oliveira, O. (2010) também se 

pronuncia sobre o turismo: 

 

Evidencia-se como um fenômeno econômico, político, social e cultural significativo 

das sociedades modernas urbano-industriais. Mobilizando mundialmente grandes 

fluxos de pessoas e de capital, o turismo tem marcado fisicamente os territórios de 

forma contundente ao criar e recriar espaços cada vez mais diversificados, 

produzindo impactos nos contextos socioambientais das localidades onde se 

estabelece (OLIVEIRA, O., 2010, p.1). 

 

Portanto, o turismo estabelece novas configurações espaciais mediante suas ligações 

com o meio, o que implica em novas contextualizações do território e conformações da 

paisagem. Rosales Dávila reafirma, em 2006, o que citou junto com Almeida (2004): 

 

O Turismo é a prática social que faz com que as pessoas viajem de seu entorno 

habitual para outros lugares gerando um conjunto de ações num determinado espaço, 

cuja intensidade determinará os impactos socioeconômico-ambientais e culturais nas 

regiões nas quais é desenvolvida a atividade turística (ROSALES DÁVILA, 2006, p. 

26). 
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Por conseguinte, ele reproduz os espaços diferenciando-se de outras maneiras 

tradicionais de se obter lucro. Para Fratucci (2000, p.121), o turismo é visto como “fenômeno 

típico da sociedade capitalista pós-revolução industrial”. O autor, lança seu olhar sobre a 

natureza, valorizando a terra e a beleza natural, assim pode estabelecer uma marca estética 

para atender desejos, fantasias e necessidade básicas de quem olha. Modifica a paisagem e faz 

“o olhar extasiado confunde-se com o olhar valorativo”, afirma Almeida (2000, p. 55). A 

autora ainda diz que “a sociedade industrial com o turismo revaloriza uma natureza que já foi 

dessacralizada, objetivada e manipulada exaustivamente”. Destarte, a prática turística pode 

dar novos contornos e representações de forma a estabelecer uma imagem que fique marcada 

na mente do turista. Arruda (2003) realça assim esse pensamento:  

 

O espaço concebido anteriormente pelo predomínio dos elementos naturais, é 

substituído pelos objetos técnicos, pelos interesses econômicos e inseridos no 

circuito da mercadoria[...]. A atividade turística surge em uma nova ordem 

econômica de produção espacial onde, ocorre uma supervalorização das paisagens e 

recriação de novas paisagens. Desse modo o elemento central da construção social 

das práticas turísticas, a paisagem, resulta do arranjo espacial de sistemas de objetos 

(naturais e sociais), (re)criando cenários com uma intencionalidade de atender a 

atividade turística (ARRUDA, 2003, p. 9). 

 

A paisagem, incluindo a roupagem cultural, é transformada em produto e se reproduz 

como cenário para as ações humanas e, assim, a natureza é representada como negócio 

turístico. Por conseguinte, Almeida (2000, p. 53) conduz à reflexão que “o ambiente é uma 

combinação entre o natural e o cultural sendo que é a cultura que atribui significado ao outro”. 

Como resultado, o ambiente pode ser compreendido como objeto globalizante, 

transformando-se e estendendo-se em inúmeras possibilidades de produtos e serviços de mais 

valor para o turista.  

O turismo pode ser praticado em vários contextos e, no final dos anos 1960, o mundo 

ocidental começou a ser arrematado por uma onda de valores críticos ao estilo de vida urbano, 

com uma consequente valorização do ambiente não-urbano. A vida em espaços rurais passa a 

ter uma (re) significação e acontece um (re) encontro com a natureza na qual começam a se 

configurar os primórdios pensamentos ambientalistas em contraposição ao modelo 

desenvolvimentista de progresso contínuo. As áreas não urbanizadas ou menos urbanizadas, 

normalmente mais longínquas, lugares de difícil acesso, passaram a ser mais atraentes e a ter 

maior importância, chamando a atenção de visitantes. A partir do crescimento dessas visitas, 

começam a compor um molde de oferta e consumo dando um novo formato à cadeia 

produtiva local.  
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O espaço rural se apresenta como um ambiente característico das relações das pessoas 

com os recursos naturais, onde a produção e reprodução social se integram.  Ele proporciona 

às suas populações não apenas a aquisição de alimentos e habitat, mas a probabilidade de uma 

convivência harmônica, homem-natureza, benéfica a conservação ambiental e à geração de 

renda.  

Aos poucos o homem agrário deixa de ser somente um produtor de matéria-prima e 

descobre a possibilidade de desenvolvimento de atividades não-agrícolas, como é o caso do 

turismo. De acordo com Silva, Grossi e Campanhola (2002), há transformações radicais, 

surgindo com isso, o que muitos estudiosos têm chamado de “Novo Rural” com a valorização 

de atividades agrícolas que já existiam há séculos, mas não eram protagonizadas. Os autores 

enfatizam que “tal valorização também ocorre com as atividades rurais não-agrícolas 

derivadas da crescente urbanização do meio rural (moradia, turismo, lazer e prestação de 

serviços) e com as atividades decorrentes da preservação do meio ambiente” (SILVA; 

GROSSI; CAMPANHOLA, 2002, p. 40).  

Eram negócios tais como piscicultura, floricultura, criação de pequenos animais, que, 

gradativamente, foram modificados para gerar emprego e renda na área rural. Nessa 

tendência, Borges (2011), também salienta:  

 

Parte dos agricultores familiares, pescadores artesanais e extrativistas que habitam 

no espaço rural-historicamente excluídos do agronegócio internacional e, portanto, 

não integrados à agroindústria-vem passando por significativas transformações sob a 

influência do debate internacional acerca da crise mundial.[...]Esses pequenos 

grupos de agricultores, pescadores e extrativistas em geral , passaram a buscar novas 

alternativas de sobrevivência, para além da subsistência tradicional,[...] abarca tanto 

atividades tradicionais da produção agrária e os serviços ambientais que elas podem 

oferecer como os valores cênicos e paisagísticos e a própria cultura derivada da 

relação entre os habitantes e o meio onde vivem (BORGES, 2011, p. 303-304). 

 

O espaço considerado como rural passa a proporcionar possibilidades para se 

empreender, realçando o contato com a natureza, na criação de ofertas de vários tipos de 

produtos e serviços inseridos no segmento turístico. Inovam-se alternativas a um cenário 

neorruralistas visto que, o ar puro, a simplicidade e as paisagens passam a ser elementos 

purificadores do homem urbano em busca de equilíbrio pessoal. O turismo em espaço rural ou 

em áreas rurais é assim descrito pelo MTUR (BRASIL, 2010): 

 

Todas as atividades praticadas no meio não urbano, que consiste de atividades de 

lazer no meio rural em várias modalidades definidas com base na oferta: Turismo 

Rural, Turismo Ecológico ou Ecoturismo, Turismo de Aventura, Turismo de 

Negócios e Eventos, Turismo de Saúde, Turismo Cultural, Turismo Esportivo, 

atividades estas que se complementam ou não. [...] o conjunto de atividades 
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turísticas desenvolvidas no meio rural, comprometido com a produção agropecuária, 

agregando valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio 

cultural e natural da comunidade” (BRASIL, 2010, p. 17-18). 

 

Nessas circunstâncias, o turismo se apresenta em face da expansão das ideias e dos 

direcionamentos ambientalistas entre as décadas de 1970 e 2000, transformando sobremaneira 

a natureza em mais um bem de consumo. Intensificaram-se a criação de unidades de 

conservação e as possibilidades de uma maior aproximação das pessoas e a natureza, pelas 

belezas cênicas naturais, culturas, fauna e flora locais, conforme exposto no capítulo anterior. 

O SNUC, também discutido no capítulo 1, coloca como um dos objetivos das Unidades de 

Conservação “favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a 

recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico” (BRASIL, 2000). De modo que, 

é possível conhecer os recursos naturais presentes em um município ou região e estimar seu 

potencial como atrativo turístico. 

A legislação privilegia assim a atividade turística, permitindo práticas que devem 

ressaltar a identidade local sem infringir suas peculiaridades. Compreende os locais, não só 

acerca dos atrativos naturais, mas da história e significados que compõe a cultura do lugar. É 

importante destacar que o sistema capitalista, no direcionamento dado ao desenvolvimento, na 

sua essência, busca o lucro de todas as formas, mesmo que ele provoque agressões à natureza. 

O movimento ambientalista se contrapõe a esse modelo, estimulando reflexões dos vários 

segmentos da sociedade.  Pires (2002) realça que:  

 

Os grandes temas ambientais, já suficientemente difundidos pelas instituições de 

pesquisa e por personalidades do mundo científico, começam a sensibilizar a opinião 

pública, onde alguns segmentos se mobilizaram em torno de causas como a defesa 

do meio ambiente e a proteção dos ecossistemas naturais e dos processos ecológicos 

do planeta. […] que na sua trajetória, sobretudo a partir dos anos 1980, passaram 

não só a investir no ecoturismo, promovendo a partir de então sua expansão, mas 

principalmente, a utilizá-lo como alternativa de instrumentalização de suas ações 

voltadas para proteção dos recursos naturais e para o desenvolvimento de regiões 

economicamente deprimidas (PIRES, 2002, p. 63). 

 

 Houve uma disposição constante para a obtenção de opções solucionáveis, que buscou 

equacionar a problemática do desenvolvimento com as questões ambientais. O ambientalismo 

minimizou um pouco as agressões à natureza, porém, fez surgir novas formas de 

mercantilismo sobre esse ambiente.  

As Unidades de Conservação oferecem possibilidades de os recursos naturais serem 

utilizados para diversas finalidades que, quando bem aproveitadas, podem proporcionar 

mudanças nas condições de vida de suas populações. Essas unidades, se geridas de forma 

responsável, adequada e integrada, se compatibilizam com o objetivo dos processos de 
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conservação, alinhando-se à uma diversidade de produtos e serviços ambientais ofertados de 

forma turistificada. Ainda sobre as unidades de conservação e ecoturismo, o MTUR, ressalta: 

 

É possível, ainda, relacionar as Unidades de Conservação (UC) existentes por 

categoria, identificando em quais o ecoturismo é ou pode ser desenvolvido. Por 

concentrar uma grande diversidade de recursos, as áreas protegidas representam um 

grande atrativo para os ecoturistas (BRASIL, 2010, p. 52). 

 

Dentre algumas outras conceituações encontradas para o ecoturismo, destaca-se a que 

foi estabelecida em 1994, com a publicação das Diretrizes para uma Política Nacional de 

Ecoturismo, elaborada pela EMBRATUR e Ministério do Meio Ambiente, que assim a 

descreve: 

 

Ecoturismo é um segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o 

patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma 

consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente, promovendo o 

bem-estar das populações (BRASIL, 2008, p. 16). 

 

A conceituação estabelecida se refere também ao que se chamou de “turismo 

ecológico” e continua sendo válida e utilizada como referência em estudos e programas 

voltados à atividade.  Ela, segundo o MTUR (BRASIL, 2018), tem como sustentação alguns 

outros aspectos-chave que orientam os direcionamentos do segmento como atividade turística. 

Serve de contexto para seu aparecimento e importância atual como uma modalidade de 

turismo das mais significativas, que busca na natureza sua fonte de inspiração. Assim se apoia 

na premissa do uso correto e na conservação do patrimônio natural e cultural, bem como na 

busca de uma consciência ambientalista pela compreensão do ambiente, para a melhoria do 

bem-estar das populações. 

O Ecoturismo carrega propriedades distintas do turismo de massa, já que esse público 

demonstra um certo conhecimento e consciência sobre as questões ambientais. Concomitante 

a esse aspecto, faz com que as ofertas tenham valores agregados diferenciados, visto que, 

também são distinguidas, tanto em relação ao acesso à atratividade, quanto às peculiaridades 

que o visitante apresenta ou deseja. Sobre o que envolve a vida selvagem, segundo Tortato et 

al. (2017), o turismo de vida silvestre, assim como o de observação de aves (Pivatto e Sabino, 

2007), são atividades econômicas em alto crescimento que atraem milhões de turistas e 

trazem rentabilidade para comunidades rurais e para projetos conservacionistas.  

Assim, a modalidade ecoturística apresenta-se como “espaço fundamental de 

conscientização ambiental, fomento a oportunidades de geração e distribuição de renda local e 

conservação do patrimônio ambiental” (BRASIL, 2010, p. 21). O segmento turístico junta-se 

à tradicionalidades e culturas, requisitos adicionais básicos, dentro de um processo integrado 
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na sua caracterização, chamando o interesse de pesquisadores, estudantes, aventureiros e 

contempladores. Portanto, o ecoturismo tem participação efetiva, como atividade econômica, 

como modalidade do turismo e como fenômeno integrador de interesses diversos. 

Para o exercício da modalidade ecoturística, exige-se experiência essencialmente no 

conhecimento das paisagens, das formações geológicas, das especificidades espeleológicas e 

biológicas. Além desse conhecimento, demanda-se prática operacional comprovada para as 

especialidades de aventura como o canionismo45, o cascading46, o rafting47, caminhadas, 

trilhas interpretativas, mergulho livre. Desta maneira, requer qualificações e habilidades em 

virtude de serem práticas ao ar livre e estarem em sintonia com a preservação da natureza e a 

responsabilidade ambiental. Assim, demandam sistema de gestão de segurança, competências 

mínimas do condutor em primeiros socorros e salvamento. 

 Os critérios para o incremento do segmento devem levar em conta a gestão 

socioambiental dos recursos naturais, para que os impactos sejam analisados na esfera 

ambiental, social e econômica, em especial aos que são pertinentes aos sítios turísticos 

naturais, aqueles relacionados às unidades de conservação que permitem a visitação pública. 

Ricco (2012), entende que o ecoturismo:  

 

Representa um novo segmento turístico que tem recebido atenção em função de suas 

relações estabelecidas com a dinâmica cultural e ecológica das comunidades. 

Afirma-se que o ecoturismo se mantém sobre os três principais pilares da 

sustentabilidade: o ambiental, na busca da conservação dos recursos paisagísticos e 

naturais; o econômico, por meio da melhoria das condições de vida das 

comunidades envolvidas, e o social, como forma de aproveitar o patrimônio cultural 

das comunidades envolvidas, estimulando sua ativa participação (RICCO, 2012, p. 

173). 

 

O autor complementa as afirmações do Ministério do Turismo citadas anteriormente, 

na condição da participação efetiva das populações inseridas em áreas com características 

turísticas. Nas plataformas do ambiente, econômicas e de participação coletiva, alguns 

resultados evidenciam expressividade nas práticas da modalidade turística. Estudos do 

ICMBio referentes ao turismo em unidades de conservação, em 2017, concluem que a 

visitação em UCs estabeleceu-se em 2015, com mais de 8 milhões de visitas, um aumento de 

9,6% (765 mil visitas) em relação ao recorde anterior de 7,3 milhões, no ano de 2014. Em 

números mais atuais o ICMBio (2017), informa: 

                                                           
45 Consiste em seguir o percurso traçado por um curso d’água no interior de um cânion. Nessa atividade são 

utilizadas várias técnicas oriundas das mais diversas atividades, sobretudo da espeleologia e do montanhismo 

(Ministério dos Esportes,2018) 
46 Atividade que consiste na descida de cascatas ou cachoeiras. (Ministério dos Esportes,2018) 
47Esporte de aventura que se baseia na prática de descida em corredeiras em equipe utilizando botes infláveis e 

equipamentos de segurança (Ministério dos Esportes,2018) 
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Seja pela exuberância da natureza, pela oportunidade de conhecer novos biomas, 

pela prática de esportes radicais ou simplesmente pela possibilidade de um programa 

diferente com familiares, as unidades de conservação (UCs) são opções de passeios 

de um dia ou de férias inteiras. Somente em 2017, mais de 8,5 milhões de pessoas já 

passaram por uma ou mais das 61 UCs que têm visitação controlada. O turismo é 

uma importante atividade econômica nas regiões adjacentes às unidades, gerando 

emprego, empreendedorismo e renda (INSTITUTO CHICO MENDES..., 2017). 

 

Já o turismo brasileiro registrou crescimento de 1,9% em 2018, em relação ao ano 

anterior, segundo o Índice de Atividade do Turismo (IAT), elaborado pela Federação do 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo-Fecomercio (FEDERAÇÃO 

DO COMÉRCIO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2018). Em dezembro, o indicador também 

apontou alta de 2,2% em relação ao mesmo período de 2017. 

Entende-se que os números mostrados são registros positivos, experimentados com 

êxito em unidades de conservação.  Nesse contexto, Almeida (2010, p. 124) adverte que “o 

turismo é um fenômeno social que manifesta um crescimento constante, considerado como 

uma importante fonte de riqueza econômica e como oportunidade para impulsionar áreas 

deprimidas nos aspectos econômico e social”. Nessa situação o turismo é indicado para a 

APANRV, não só pelas paisagens socioeconômicas encontradas em seus municípios, mais 

ainda pelos atributos do relevo cárstico de características espeleológicas e drenagens 

subterrâneas nelas inseridos.  

Comparada a outras regiões assemelhadas, pode tornar-se competitiva na oferta de 

produtos e serviços voltados para o turismo de aventura, ecoturismo ou turismo ecológico, 

sinônimos para o MTUR, que é dirigido a um público específico. O ecoturismo como prática 

efetiva nas operações da atividade turística no território, foi citado no projeto que deu 

sustentação à criação da UC. Ele apresentou em seus objetivos específicos, uma direção para 

“implantação do ecoturismo para a valorização das belezas e riquezas cênicas, culturais e 

naturais da região” (INSTITUTO BRASILEIRO..., 2003, p. 3).  

Justifica-se a indicação, considerando o cenário da APANRV no que tange ao sítio 

turístico que se inseria, havendo aí, uma possível convergência entre a proteção ambiental e o 

ecoturismo de base comunitária. No que concerne as ações de âmbito comunitário voltado 

para a atividade, alguns aspectos são considerados e serão discutidos posteriormente.  Outros 

dados mencionados pelo MTUR são peculiares às unidades de conservação e assim se 

apresentam:  

 

De forma geral, o hábito de visita às áreas conservadas é um hábito familiar, tendo 

apenas em algumas unidades a visitação por excursão de forma expressiva; a maior 
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frequência é de grupos de 2 a 3 pessoas e de 4 a 5 pessoas, constituído por 

indivíduos com escolaridade em nível superior completo ou incompleto[...] A 

permanência média das viagens em visita às Áreas Conservadas era de 5,5 dias, 

sendo 2,3 dias destinados exclusivamente a elas e 3,2 dias a outros motivos 

(BRASIL, 2010, p. 35-36). 

 

Convém observar, que quando há outros tipos de motivação, o tempo de permanência 

do turista é maior. É recomendado diversificar as atividades em torno de uma unidade de 

conservação. Os fatores ambientais estão cada vez mais contemplados no mundo, o que 

representa aproveitar-se disso para criar atrações que oportunizem todo conjunto cultural e 

natural a ser mostrado, fruto do trabalho empreendido pelas pessoas do lugar. Cabe destacar 

que a cultura é a expressão representativa das práticas sociais que dá significado ao turismo, 

compreendendo o que foi empregado à natureza, o que dá sentido e agrega valor às 

especialidades locais, compondo as ofertas turísticas propostas. Costa et al. (2015), afirma 

que: 

 

São os valores culturais que qualificam e inventam o objeto turístico; valores que, 

longe de uma imanência, não surgem dos próprios objetos ou das práticas. Aquilo 

que é tratado por bem cultural ou natural não tem em si valor ou identidade, mas 

significados que os grupos sociais lhes impõem[...]. Natureza e cultura são 

assumidas como conceitos históricos e vinculados aos cinco sentidos humanos, 

promotores que são da vida de relações (COSTA et al., 2015, p.1). 

 

Essas mudanças se direcionam à percepção ambiental mais relevante na visão da 

sociedade atual, que é notada pelo turista na mobilização das populações, no seu papel na 

tomada de decisão e protagonismo na elaboração da oferta turística. Fica na consciência do 

visitante a imagem da paisagem na formação do espaço e do que é encontrado no território 

como características marcantes. Para Santos, J. (2014) as categorias “paisagem” e “território”, 

para a Geografia, não perdem as suas dimensões espaciais humanas e destaca: 

 

É também um espaço fundamental à vida dos homens e onde ocorrem as 

sensibilizações e sociabilidades dos sujeitos, por meio de práticas cotidianas, redes 

sociais diversas e formas de vidas que são componentes primordiais no ordenamento 

regional, uma vez que os destinos turísticos se organizam de acordo como as 

estruturas e atrativos oferecido pelos lugares (Santos, J., 2014, p. 139). 

 

No adensamento de suas proposições, a atividade turística enquanto disposição 

contemporânea dirigida à natureza, se reveste das necessidades suscitadas no homem de lazer 

e entretenimento. O turismo se expande em uma rede de relações ligadas à cognição, à 

percepção, às práticas de esportes de aventura, como também, na observação de animais e 

plantas em seu habitat, que o leva a ter uma capacidade de ofertas diversas que contemplam 

variados públicos.  
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Portanto, elaboram-se estratégias que transformam os recursos espaciais passíveis de 

uso turístico, em atrativos reais. É importante lembrar que, para a composição do produto 

turístico, há uma diferença substancial entre recurso e atrativo. O primeiro tem potencial para 

ser transformado, podendo receber modificações para ser comercializado e desfrutado pelos 

turistas. O segundo faz parte da oferta elaborada a ser lançada como negócio. Assim, o 

recurso turístico é transformado em atrativo turístico compondo um produto turístico. O 

Sebrae (2013) também entende essa diferença e complementa:  

O conjunto de recursos turísticos é que determina a identidade e a vocação turística 

da localidade, indicando possibilidades de constituição de negócios e das tipologias 

de turismo que podem ser implementadas e consolidadas. [...] O recurso turístico, 

para se transformar em atrativo turístico, deve receber intervenções no que se refere 

a infraestrutura, gestão, segurança, promoção e comercialização, que os tornam um 

produto comercializável (SERVIÇO BRASILEIRO..., 2016, p.12-13). 

 

Na lógica descrita, o valor turístico de um lugar é estabelecido quando sua proposta se 

dirige a uma demanda latente, que segue tendências e gostos modais, passíveis de provocar 

sentimentos e experiências atendendo à necessidades e desejos, por vezes provocado pelo 

marketing e pelas imagens que o turismo cria. Esse argumento dá base para o comentário de 

Almeida (1998, 2000, 2002), que salienta: 

 

O objeto turístico em si não existe, sendo uma invenção pelo e para o turismo. 

Assim também são os espaços, os lugares e territórios turísticos. Planejados, 

construídos pelos empreendimentos turísticos ou mesmo decretados, 

institucionalizados, eles consistem no estabelecimento de nova estrutura 

socioespacial, cujo eixo de compreensão emerge não da leitura do turismo em sim, 

mas das relações da sociedade com o lugar e, mais ainda, dos homens entre si e de 

suas representações (ALMEIDA, 2002, p. 198).  

 

Ora, se ele é uma invenção, pode-se supor ser uma criação empreendedora ou uma 

inovação que dá nova roupagem ao espaço, tendo nesse próprio espaço e nas paisagens seus 

principais fatores de inspiração. Suas construções são elaboradas pelo conhecimento 

ambiental e cultural e por motivações emanadas das oportunidades, condições que 

referenciam tanto os que visitam, quanto os que são visitados. 

Por sua vez, o atrativo turístico é componente principal do produto turístico que 

indicará o destino escolhido pelo visitante. De acordo com Valls (2006, p. 26), um destino 

turístico é composto “de produtos turísticos, os quais, por sua vez, se estruturam a partir dos 

recursos ou atrativos existentes no lugar”. O recurso turístico é matéria prima que desencadeia 

a alteração em material de interesse para a atividade turística. A exemplo os rios, as 

cachoeiras, cavernas, os monumentos históricos, ou ainda os registros culturais, são recursos 

que podem se transformar em atrações se forem acessíveis aos turistas.  
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Atrativo é apresentado pelo MTUR (2007, p. 27) como “composto de locais, objetos, 

equipamentos, pessoas, fenômenos, eventos ou manifestações capazes de motivar o 

deslocamento de pessoas para conhecê-los. Os atrativos turísticos podem ser naturais; 

culturais; atividades econômicas; eventos programados”. É o que chama atenção do turista, 

sendo fundamental para o fortalecimento e estruturação da oferta turística de um território e a 

geração de negócios. 

 O produto turístico, ainda de acordo com o Ministério do Turismo, é “o conjunto de 

atrativos, equipamentos e serviços turísticos acrescidos de facilidades, localizados em um ou 

mais municípios, ofertado de forma organizada” (BRASIL, 2007, p. 17). O turismo é uma 

atividade peculiar que concede às localidades, quando estas dispõem de atrativos, gerar 

visitação e fluxo turístico.  

A atividade turística pode ser considerada um conjunto de inovações inventadas para 

atender diferentes públicos, dando vitalidade às materialidades e imaterialidades, compondo 

um universo de ações que dão a ela dinamismo. Almeida (2001, p. 23), lembra que “a partir 

do momento que o espaço é destinado a satisfazer aqueles que vêm de fora ele se artificializa, 

se turistifica”. Desta maneira, pela produção dos espaços, acontecem as realizações sociais 

que revalorizam a vida e cultura locais, constituídos em seu conjunto de criações por 

territórios turísticos e que por essência são empreendedores.  

Considera-se ambiente empreendedor os espaços onde os mecanismos de criação são 

utilizados de forma integrada (VIEIRA; BAHL, 2016). Na ligação dessa ideia com o turismo, 

os autores complementam: 

 

Ao se levar em conta o turismo como uma atividade que propicia o encontro entre 

pessoas de diferentes cidades, regiões e países, considerou-se ser necessária tecer a 

observação do papel exercido por diferentes atores sociais de forma a elucidar sua 

importância no desenvolvimento e consolidação de um ambiente turístico favorável 

socialmente à criação de novos empreendimentos e à inovação (VIEIRA; BAHL, 

2016, p.7). 

 

Supõe-se que isso aconteça quando das transformações de potencialidades em 

atrativos e/ou serviços disponíveis ao acesso e ao uso. A partir daí se expande em um rol de 

serviços e comércios voltados ao turismo, com a economia local fomentada por bares, 

restaurantes, onde há, ainda, o incremento do consumo da produção local em lojas de 

vestuário, de produção agropecuária, inclusive de materiais de construção, de mão-de-obra 

civil e de infraestruturas. Nessa orientação, Bursztyn et.al (2009) indica que há: 

 

Menor densidade de infraestrutura e serviços e buscando valorizar uma vinculação 

situada nos ambientes naturais e na cultura de cada lugar. Não se trata, apenas de 
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percorrer rotas exóticas, diferenciadas daquelas do turismo de massa. [...]. Tem 

centralidade em sua estruturação o estabelecimento de uma relação dialogal e 

interativa entre visitantes e visitados. Nesse modo relacional, nem os anfitriões são 

submissos aos turistas, nem os turistas fazem dos hospedeiros meros objetos de 

instrumentalização consumista (BURSZTYN et al., 2009, p. 86). 

 

 Deve haver uma interdependência de relações e ao mesmo tempo complementaridade 

nas ações desses sujeitos, que podem ser determinantes nas operações locais para construção 

de produtos e serviços, sobretudo em informações sobre acesso aos atrativos e outros serviços.  

Como propõe Dolabela (1999, 2003, 2008), ao destacar algumas considerações que 

realçam essa concepção, “empreender significa modificar a realidade para dela obter a auto 

realização e oferecer valores positivos para a coletividade” (DOLABELA, 2003, p. 29). Dessa 

forma, entende-se que o empreendedorismo tem vertentes comportamentais, não se tratando 

tão somente de um fenômeno individual, mas coletivo e comunitário, onde “a comunidade 

tem o empreendedor que merece, porque cabe a ela criar o ambiente propício” (DOLABELA, 

2008, p. 23).  

Por esse caminho, justificam-se as afirmações de várias vertentes acadêmicas, 

econômicas e políticas de que o turismo se evidência como alternativa viável para populações 

e comunidades que apresentam baixo índice de desenvolvimento econômico. Nele e para ele 

edificam-se os patrimônios paisagísticos e territoriais que transformam a composição social 

do lugar.  

As referências históricas do turismo nos municípios da UC, antes dos anos 1990, eram 

incipientes e desconhecidas. Começam a ter registros efetivos, em 2002, com os resultados 

obtidos pelo IBAMA/CECAV48 e GREGO no Projeto de Cavernas de Mambaí já discutidos 

no capítulo 1, subitem 1.2. 

 O projeto tinha por propósito a localização, exploração e topografia de cavidades 

naturais subterrâneas que, constatadas, surgiram preocupações com os ecossistemas cársticos, 

sendo o turismo mencionado, como afirma o trecho que segue: 

 

Infelizmente algumas atividades humanas têm sido potencialmente nocivas aos 

ambientes cársticos, causando prejuízos irreversíveis, pois na maioria das vezes os 

processos ecológicos e geomorfológicos, componentes destes ambientes, sequer 

foram estudados e compreendidos, perdendo-se desta forma, um rico patrimônio 

cultural e científico. Minerações, grandes obras e empreendimentos governamentais 

em relevos cársticos, turismo desordenado, e atividades agropecuárias, são alguns 

exemplos de atividades lesivas ao meio ambiente, quando conduzidas de forma 

inadequada (INSTITUTO BRASILEIRO..., 2003 p. 3). 

 

                                                           
48Centro Nacional de Estudo proteção e Manejo e Cavernas-CECAV foi instituído em 1997, como uma unidade 

especializada, direcionada ao estudo, proteção e manejo de Cavernas, enquadrado na categoria de unidade 

descentralizada do IBAMA.   
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 As questões conservacionistas nesse documento, pela própria essência do estudo, 

como não poderiam deixar de ser, seguem indicadas em seus objetivos específicos, 

posicionando-se quanto à atividade turística da seguinte forma: 

 

a) ordenar a ocupação das áreas de influência do patrimônio espeleológico local, 

controlar a prática de atividades esportivas, turísticas e científicas voltadas à 

espeleologia, no momento associadas à total ausência de infra-estrutura, que 

certamente irão acarretar sérios problemas de degradação ambiental nas áreas 

cársticas; [...] h) implantar o ecoturismo com a valorização das belezas e riquezas 

cênicas, culturais e naturais da região (INSTITUTO BRASILEIRO..., 2003, p. 4). 

 

O relatório do IBAMA apresenta algumas predições à espeleologia e ao turismo local. 

Cita, além do seu inegável atrativo paisagístico, a cultura e a água em curso subterrâneo, na 

medida que evidencia como ocorrem os processos que originaram as cavernas e o relevo 

cárstico como um todo. Assim, o relatório do Ibama descreve a área em suas particularidades: 

 

As panorâmicas da Serra Geral com sua diversidade de formas residuais e 

runiformes, o seu sopé, os areais, as nascentes, os alagadiços e buritizais, os 

incríveis cânions com corredeiras que cortam grandes extensões da área, cachoeiras 

em diversidade de situações e dimensões, o relevo cárstico superficial com os 

particulares rochedos em bancadas horizontais lapiezadas, os campos de dolinas e 

abismos, sumidouros e surgências, as cavernas secas e as cavernas com atividade 

hidrológica, a vegetação peculiar, a fauna e avifauna. Nessa visão, uma enorme 

gama de roteiros podem ser elaborados para atender à expectativa do mais variado 

perfil de turistas (INSTITUTO BRASILEIRO..., 2003, p. 33). 

 

Há nessa descrição, um direcionamento que identifica o território para o exercício da 

atividade turística. Cita-se algumas das principais cavernas existentes, a exemplo da Lapa do 

Penhasco e Córrego das Dores com maior potencial, por seu apelo paisagístico. Nela, a 

presença do rio implica em grande interação com o meio externo. E ainda, a Lapa do Funil 

por tratar-se de “uma ocorrência com espetacular apelo turístico, visto que a paisagem logo à 

entrada da cavidade já era suficiente atrativo para a simples contemplação, dispensando a 

visitação túnel adentro” (INSTITUTO BRASILEIRO..., 2003). 

Os elaboradores do estudo demonstraram, ainda, muita preocupação no tratamento dos 

perigos de enchentes súbitas e seu aspecto vulnerável à torrencialidade sazonal do território, 

bem como na compreensão da dinâmica cárstica. Mesmo assim, considerando o cenário 

paisagístico encontrado, o documento do IBAMA indica:  

 

Um excelente prognóstico para o turismo, um pouco mais restrito do que o desejável 

no que diz respeito ao turismo espeleológico, em face dos riscos relacionados às 

chuvas, mas por demais interessante numa abordagem que integre um conjunto de 

possibilidades, paisagísticas, educativas, de lazer e esporte de aventura 

(INSTITUTO BRASILEIRO..., 2003, p. 35). 
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Destarte, já nesse documento, fica evidente que o turismo espeleológico deve ser 

contemplado dentro de um roteiro planejado que esteja, de alguma forma, associado a própria 

existência das cavernas e que venha atender as expectativas de uso e visitação. 

O Governo Federal, sensibilizado com os significativos resultados, cria em 2001 a 

Unidade de Conservação de Uso Sustentável, categoria Área de Proteção Ambiental, 

denominada Nascentes do Rio Vermelho. Presentemente sob a reponsabilidade do ICMBio, 

ela tem em Mambaí sua sede, sendo esse o município que mais se utilizou do aparato de 

informações resultantes dos estudos do CECAV49-Gerex/GO, nas questões ligadas às 

potencialidades turísticas.  

Atualmente, segundo dados do Cadastro Nacional de Cavernas (CNC, 2018)50, são 

encontradas cento e setenta e nove (179) cavernas somadas nos municípios das APANRV, o 

que revela um potencial substancial de ocorrência de cavidades naturais. O número expresso 

representa 21,51% das cavidades existentes em Goiás, 15,66% das encontradas na região 

Centro-Oeste e 2,37% no país. Turisticamente, menos de 6% são utilizadas. Levando-se em 

conta essa característica ambiental, adicionada aos aspectos culturais, tem-se a noção do 

universo do que ainda pode ser produzido e ofertado ao visitante que procura opções de 

turismo natural.  

Quando se trafega pelo território, observa-se o patrimônio natural e o que já foi 

produzido, transformando-o em turístico. A figura 8 mostra as localizações geográficas dos 

atrativos que estão em condições de uso pela atividade turística e servem de recurso para a 

criação de novos serviços. Segundo os ofertantes, esses espaços são apresentados da maneira 

mais harmoniosa possível, contando com a auxílio/intervenção de condutores na explicação 

dos acessos, peculiaridades do terreno, formação de relevo, tradições e cultura locais, dentre 

outras informações. Os condutores são acompanhantes que durante o trajeto de acesso, 

ajudam nas dificuldades que, por ventura, possam surgir por parte do turista. Buscou-se 

também trazer alguns registos fotográficos desses atrativos: 

 

 

 

                                                           
49 O CECAV foi instituído em 5 de junho de 1997. Passa a ser gerido pelo ICMBio e a partir a Portaria nº 

78/2009, de 04 de setembro, o CECAV passou a ser denominado Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de 

Cavernas e está vinculado à Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade do Instituto. 
50 Cadastro do CECAV, ligado ao ICMBio. 
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Figura 8 – Atrativos Naturais da APA das  Nascentes do Rio Vermelho  

 
Fontes-Google Earth pro-Landsat-2018/Imagens-Mambaí Adventure-Cerrado Aventura, 2018. 
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No quadro 5, descreve-se, a localização das atratividades que são divulgadas pelas 

agências operadoras de turismo na UC, estando em efetivo uso. 

             Quadro 5 – Atrativos Turísticos em uso regular na APANRV em 2018 

Municipios/ Localização51 Atrativo/ 

 

Atratividade 

Buritinópolis 

14°25’44.33” 

46°13’11.01” 

Seu acesso está a 16 km de 

centro da cidade de 

Mambaí. 

(LD)- 

Lapa do Corrego das 

Dores/ Clarabóia. 

A lapa tem cavidade que apresenta um 

conjunto de espeleotemas52 de dimensões 

variadas em suas paredes e teto. 

Buritinópolis 

14°26’10.58” 

46°13’31.63” 

Próximo à Lapa do Corrego 

da Dores 

(LP)- 

Lapa do Penhasco 

 

A lapa é trabalhada em toda sua extensão 

pelo Córrego das Dores, apresentando grande 

quantidade e variação de espeleotemas. Sua 

entrada apresenta um pequeno lago, onde os 

visitantes passam com a água na altura do 

peito, e existem várias quedas d’água que 

fluem entre blocos abatidos que 

proporcionam uma paisagem interessante nos 

primeiros metros da caverna. Durante o 

percurso, em seu interior, é possível perceber 

diversos atrativos, como uma pequena 

cachoeira, praias de areias brancas e finas e 

um segundo lago com espeleotemas. 

Buritinópolis 

14°26’14.58” 

46°13’31.63” 

(16 Km do centro de 

Mambaí) 

(TR) 

Tirolesa 

 

É uma das tirolesas mais altas do Brasil, com 

102m de altura, 320m de extensão que 

atravessa um cânion sobrevoando um córrego 

que passar em frente a caverna Lapa do 

Penhasco.  

Damianópolis 

14°34’02.0” 

46°10’42.4” 

Lago no centro da cidade 

(LSC)- 

Lago Santa Catarina 

Para caminhadas e reuniões de pessoas  nos 

finais de terde e de semana 

Damianópolis 

14°26’37.0” 

46°15’02.1” 

O único acesso permitido 

está a 16 km de Mambaí , o 

mesmo que dá acesso à 

tirolesa.  

(PA)- 

Poço Azul 

(Fundão) 

 

Conjunto de três piscinas naturais com águas 

azuis para verdes abastecidas por cachoeiras. 

A trilha até as piscinas é um atrativo à parte 

onde caminha-se por entre cânions, ao lado 

do Rio Vermelho. 

Damianópolis 

14°32’01.0” 

46°18’07.0” 

Está a 32 km do centro de 

(PC)- 

Cachoeira 

Paraiso do Cerrado 

 

Também conhecida como véu de noiva, por 

sua semelhança com o formato de um véu. 

A Cachoeira Paraíso do Cerrado corre por 

paredões de rochas calcárias com 

                                                           
51 Coordenadas em GPS. Todas a s distâncias têm como referencial Mambaí, onde são elaborados os passeios. 
52 Concreção é o nome genérico de todas as formações rochosas que ocorrem tipicamente no interior de 

cavernas, como resultado da sedimentação e cristalização de minerais dissolvidos na água. 
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Mambaí e 17 km do centro 

de Damianópolis 

aproximadamente 100 metros de altura em 

declive suave que forma um cânion onde é 

direcionado para o Córrego São Vidal. Em 

sua base é formado um lago com águas 

verdes e cristalinas 

Mambaí 

14°31'54.62"   

46° 5'54.79" 

Seu acesso está a 6 km de 

Mambaí. 

Parque Natural 

Municipal do Pequi53 

 

Área de proteção Integral cuja visitação é 

monitorada pelo munícipio. 

Mambaí  

14°27’26.01” 

46°04’30.87” 

Está a 12 km de distãncia 

do centro de Mambaí 

(CA)- 

Cachoeira do Alemão 

 

A cachoeira  forma um poço, trata-se de uma 

interessante escolha para quem quer relaxar. 

Suas águas claras, mornas e de baixa 

profundidade permitem banho seguro e 

agradável aos visitantes de qualquer faixa 

etária 

Mambái 

14°31’27.83” 

46°06’39.86” 

(Fazenda Bonina 1,4 km do 

centro de Mambaí) 

 

(CB)- 

Caverna Borá 

 

É uma caverna que apresenta beleza de 

espeleotemas como estalactites, estalagmites, 

colunas, eortinas e outros . Bom lugar para 

momentos de ralaxamento com condutos que 

dão a sensação de hidromassagem 

Mambaí  

(Comunidade  da Agrovila) 

4°28’28.70” 

46°09’04.55” 

5,8 km de Mambaí 

 

(CF)- 

Cachoeira/ Caverna 

do Funil (figura 9) 

 

Cachoeira que deságua dentro de uma 

caverna dando origem ao nome funil. Com 

suas paredes abruptas, sua entrada drena todo 

o volume de água do Córrego Ventura, que 

cai em seu interior numa queda livre de 18m 

de altura.  

Mambaí 

14°31’40.0” 

46°06’54.1” 

(Fazenda Bonina) 

(LRP)- 

Caverna-Lapa do Rio 

das Pedras 

Está inserida na Trilha Itaguassú 

Mambaí 

14•21’22.43” 

46•11’40.50” 

22 km de Mambaí 

(RB)  

Represa Buritis 

 

Segundo a empresa Cerrado Aventura, vem 

sendo utilizada para banho, pesca e esportes 

aquáticos. Os frequentadores são pessoas que 

mantém propriedades ou alugam casas 

durante as férias (veranistas). Esse atrativo 

não é ofertado pelas agências operadoras de 

turismo no território.. 

Mambaí 

14°21’22.43” 

46°11’40.50” 

(Fazenda Bonina) 

 

(TrI)- 

Trilha Itaguassú54 

Caverna Lapa do 

Vermelho I  

Na caminhada o visitante tem a oportunidade 

de percorrer um espaço dividido por quatro 

tipos de vegetação (mata galeria, mata seca, 

vereda e mata calcária). Respectivamente, as 

vegetações abrigam várias particularidades 

tais como; duas das mais importantes 

hidrologias do município de Mambaí (Rio 

Vermelho e Rio das Pedras); nascentes; duas 

                                                           
53 Pontos limites 14•31’47.69”- 46•01’42.19”/14•31’08.13”- 46•03’50.83”/14•31’15.69”- 46•06’22.24” 

/14•34’13.51”- 46•02’48.18”/ (CERRADO AVENTURA, 2018). 
54Encaixada por entre os vales e cânions do Rio Vermelho e do Rio das Pedras/ Trilha não recomendada para 

crianças e idosos/banho. 
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cavernas (Lapa do Vermelho I e Lapa Rio 

das Pedras  

Fonte: Vieira e Vieira (2008) / Mambaí Adventure/Cerrado Aventura, 2018. 

 

Na figura 9 mostra-se a Cachoeira do Funil, que possui toda uma beleza cênica, repleta 

de labirintos de pedras e cavernas. Como citado anteriormente, está localizada na 

territorialidade do Assentamento Agrovila Mambaí. 

Figura 9 - Cachoeira do Funil (CF) e acesso 

 

Fonte: O Autor, 2018. 

 

 O que foi empreendido para tornar esses lugares visitáveis será descrito no próximo 

capítulo. O quadro 6 apresenta os lugares que, apesar de mostrarem potencialidades naturais, 

ainda não estão acessíveis em função da dificuldade encontrada na trilha ou por motivo de 

proteção de espécies. É o caso da Gruna da Tarimba que está destinada apenas a estudos 

(ICMBio-2018), pois lá encontra-se uma quantidade substancial de espécies raras como as de 

peixes cársticos e diversidade de espeleotemas, apresentando, ainda, alta dificuldade de 

acesso. 
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Quadro 6 – Lugares com potencialidades turísticas ainda indisponíveis à visitação 

Município/localização Atrativo Possiveis atratividades 

Buritinópolis 

14°21’25.39” 

46°11’59.28” 

(CS) 

 Cachoeira do Segredo 

 

Cachoeira de queda suave. 

Potencial para trilha/banho, mas de 

difícil acesso. 

Damianópolis 

14°33’32.30” 

46°06’54.10” 

 

(CRV) 

Caverna do Rio Vermelho 

 

Possui apenas uma entrada, 

localizada ao fundo de um grande 

vale com paredes que chegam a 

medir 40m de altura, por onde 

adentra o Rio Vermelho. Potencial 

para trilha/banho. 

Damianópolis 

14°31’08.0” 

46°08’32.20” 

(CSm) 

Cachoeira do Sumidouro 

 

Com beleza cênica natural. 

Potencial para trilha/banho. 

Mambaí- (divisa com 

Damianópolis). 

14° 29’02.7” 

46°11’04.9” 

(CC) 

Córrego Chumbada 

Possui várias corredeiras, com 

formações de pequenos poços e a 

temperatura da água é agradável. 

Potencial para banho e atividades 

esportivas (boia cross). 

Mambaí 

14º 24’43.6” 

46º 10’28.6” 

(GT) 

Gruna da Tarimba-Caverna 

A caverna apresenta trechos com 

ornamentações específicas. Trata-se 

de uma formação singular entre 

todas as outras por sua extensão, 

número de salões e entradas, e 

ainda, por seus desníveis e cursos 

d’água. Em uma das saídas, 

encontra-se um paredão de 

aproximadamente 17m de altura, 

formando uma queda d’água 

conhecida como Cachoeira da 

Recompensa. 

Mambaí 

Agrovila Mambaí 

14º 28’00.9” 

46° 11’08.6” 

(CSA) 

Caverna Senhor do Anéis 

O vale possui aproximadamente 

90m de altura. O entorno dessa 

caverna conta com vegetação nativa 

do Cerrado preservada. Potencial 

para trilha. 

Mambaí 

14•33’59.77” 

46•03’34.23” 

 

(LL)  

Lagoa do Léo 

 

Águas transparentes e de excelente 

visibilidade, permitindo a 

contemplação das belezas nela 

imersas, a exemplo de floresta de 

algas gigantes e das várias 

insurgências ali encontradas. 

Potencial para trilha/mergulhos 

/banho. 

Posse 

14•17’33.44”/ 

46•15’08.48 

(CR)- Caverna 

Revolucionários 

 

Há variedade e quantidade de 

espeleotemas que chegam a ser 

impressionantes, como estalactites, 

estalagmites e colunas de vários 

tamanhos. Segundo relatos da 

população rural, a caverna teria 

sido usada como refúgio de 
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revolucionários da “Coluna 

Prestes”, em passagem pela região 

entre 1925 e 1927. Potencial para 

trilha/caminhada. 

Fonte: Cerrado Aventura, 2018. 

 

  Como evidenciado, o município de Posse não aparece com nenhum atrativo natural em 

uso ou divulgado pelas agências55 de turismo que atuam no território, pois, segundo estas, 

embora existam, as distâncias e infraestrutura não oferecem condições para as operações.  

Uma das paisagens da UC que chama atenção por sua particularidade e unicidade é o 

Dedo de Deus (figura 10), monte natural, que pode ser contemplado visualmente à 

quilômetros de distância no trecho entre Mambaí e Damianópolis na GO-108.  

 

                                        Figura 10 - Dedo de Deus - Mambaí (GO) 

 

Fonte: Cerrado Aventura (2018) 

Compondo ainda essa riqueza turística, juntam-se a elas e com destaques, as 

festividades locais e tradicionais de participação popular, assim como eventos próprios do 

território, aqui registradas no quadro 7. São acontecimentos importantes, comemorados e 

lembrados pelas pessoas, que simbolizam a cultura e a memória da localidade, indicando 

principalmente suas origens e religiosidade. 

Quadro 7 - Atrativos e eventos culturais da APANRV 

Município Festas Religiosas Outras Festividades 

Tradicionais/Eventos 

Buritinópolis - Dia do Evangélico 

  (25 de abril); 

-Padroeiro da Cidade - São Francisco Xavier 

(03 de dezembro). 

- Aniversário da cidade  

  (26 de abril); 

Damianópolis - Padroeira da Cidade - St.ª Catarina de Sena 

   (29 de abril); 

- Semana dos Evangélicos 

  (1ª semana de agosto). 

- Festa de Abril 

  (Última semana de abril); 

                                                           
55 Mambaí Adventure e Cerrado Aventura. 
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Mambaí - Padroeiro da Comunidade Vermelho 

  São José esposo de Maria  

  (19 de março);  

- Padroeira da Comunidade Bonina 

   Nossa Senhora de Fátima 

   (13 de maio); 

- Festa do Divino Espirito Santo  

  (maio / junho); 

- Dia do Evangélico  

  (segundo sábado de julho) 

- Padroeiro da Comunidade Machado 

  Bom Jesus da Lapa  

  (06 de agosto); 

- Padroeira da Comunidade Picada/Baru 

  Santa Terezinha do Menino Jesus 

 (1º de outubro); 

- Padroeira da Comunidade Vila Nova  

  Nossa Senhora Aparecida 

  (12 de outubro); 

- Padroeira da Cidade - Nossa Senhora da 

  Conceição  

 (8 de dezembro); 

- Padroeiro da Comunidade do Funil 

  Cristo Rei  

  (Penúltimo domingo de dezembro); 

- Festa do Pequi  

  (Última semana do mês 

    janeiro); 

- Circuito de trekking  

   (maio) 

- Festa da Vizinhança 

  (1ª semana do mês junho); 

- Festa Cigana  

  (12 de outubro - mesma   data 

da festividade que homenageia 

Nossa Senhora Aparecida 

- Aniversário da Cidade 

(14 de novembro); 

- Provas regulares de 

  Montain Bike 

  (Todo ano) 

  

 

 

 

Posse - Divino Espirito Santo  

  (Final de maio e primeira semana de junho); 

- Festa da Padroeira  

  Nossa Senhora de Santana (26 de julho). 

Aniversário da cidade 

(19 de julho) 

 

Fontes: Prefeituras de Buritinopólis/Damianópolis/Mambaí/Posse-Contur/Paroquia (Mambaí). 

 

Em Damianópolis a homenagem à padroeira da cidade é feita no dia 29 de abril, 

porém, nesse mesmo mês, tradicionalmente, acontece a Festa de Abril na última semana. No 

passado os dois eventos ocorriam juntos como se fossem para comemorar as festividades da 

padroeira (Santa Catarina de Sena), com a parte ritualística ligada à divindade homenageada. 

Aconteciam os atos devocionais, procissões de fé e a festa do largo com barraquinhas, jogos, 

danças e bebidas.  

A partir de 2007, segundo informação da Secretaria de Meio Ambiente do município, 

a “Festa de Abril” tomou proporções maiores, principalmente do ponto de vista popular, com 

o aumento de barracas de jogos e apresentações de cantores regionais. Passou a ser financiada 

pela prefeitura que demonstrou interesses turísticos no evento e tornou-se um acontecimento 

isolado dos propósitos iniciais.  O município conta, atualmente (2019), com 03 hotéis: 

Pousada e Restaurante da Maria, Hotel da Laíde e o Hotel Digital.  

Em Mambaí cabe destaque para a Festa do Pequi, liderada pela Associação dos 

Pequenos Agricultores dos Gerais que, em 2019, vai para a 17ª edição, acontecendo na 
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primeira ou segunda semana do mês de janeiro. Os pequizeiros florescem durante os meses de 

agosto a novembro e seus frutos iniciam a maturação em meados de novembro. Daí são 

encontrados para consumo até início de fevereiro (SERVIÇO BRASILEIRO..., 2016), 

principalmente nas vias que cortam o Vão do Paranã, BR-020 e as rodovias estaduais. Há 

também um calendário de festividades coordenadas pela paróquia da cidade que contém as 

comemorações dos padroeiros e padroeiras das comunidades que estão em seu território 

administrativo.  

A Prefeitura consolidou oficialmente por meio da Lei n.º 070/2009, criada em 27 de 

junho de 2009, o Dia Municipal do Evangélico, comemorado no segundo sábado do mês de 

julho. Já a Festa da Vizinhança, segundo o Conselho de Turismo Municipal de Mambaí - 

CONTUR (2018), desde de 2011 é comemorada, a princípio, como uma reunião de vizinhos 

de origem baiana relembrando suas origens. Mas, atualmente, em virtude do seu crescimento 

e da participação de um número cada vez maior de pessoas que podem apreciar comidas 

típicas e danças, a festa tradicionalizou-se; agora faz parte da agenda do município e acontece 

numa das principais avenidas da cidade, denominada Getúlio Vargas.  

No município destaca-se, ainda, a Feira do Agricultor (figura 11) que acontece 

semanalmente (aos sábados). Nela, comercializa-se as produções de pequenos agricultores 

cultivadores de frutas, verduras e hortaliças, provenientes de áreas de projetos de 

assentamentos e propriedades de não-assentados. 

 

                              Figura 11 – Feira do Agricultor Rural em Mambaí (2018) 

 
Fonte: Nilcia Santos, 2018. 

 

  O que é produzido em assentamentos ou em propriedades privadas pode ser de grande 

valia para o turismo rural. Para Queiroz (2012, p. 56), “o turismo na agricultura familiar 

ocorre em propriedades voltadas para valorização do modo de vida rural, com agricultores 

dispostos a compartilhar seus modos de vida e costumes, oferecendo produtos e serviços 
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locais”.  Tal afirmação exemplifica-se no que foi encontrado na Agrovila Mambaí, em 2014, 

nos projetos de viveiro de mudas nativas do Cerrado, farmácia caseira e horta comunitária 

(figura 12-A/B): 

Figura 12A - Horta comunitária - Agrovila Mambaí     Figura 12B- Farmácia caseira-Agrovila Mambai  

 

Fonte: Reis (2014)/CMBBC56(2005) 

 

O mesmo trabalho foi identificado no Cinthya Peter, em Mambaí, no ano de 2015 

(Figura 13-A/B).  

Figura 13A - Agricultura camponesa Cynthia Peter                    13B - Produção de mudas do cerrado 

 
Fonte: O Autor, 2015. 

 

 O que é concebido nesses espaços, com tal aparato criativo e participativo na produção 

rural, pode trazer resultados para o turismo, dando também, identidade produtiva no caráter 

gastronômico e que merece ser devidamente promovido na UC. 

                                                           
56 CMBBC - projeto Conservação e Manejo da Biodiversidade do Bioma Cerrado, coordenado pela Embrapa 

    Cerrados e executado em parceria com a UnB (Departamentos de Engenharia Florestal e de Botânica), 

    IBAMA entre outros em 2004 e 2005 (Reis, 2014, p. 86). 
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Em Posse, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2015), quanto 

aos eventos tradicionais que justificam um calendário turístico, ressalta-se a Festa do Divino 

Espírito Santo, em maio e junho, tendo como motivação para a visita turística as 

“Cavalhadas”.  

Todas essas características apresentadas pelos municípios inseridos na UC em análise, 

leva à concordância com Vaz (2003, p. 265), que concebe o destino turístico como “um lugar 

em que os vários agentes, em conjunto, concorrem para a produção de um produto total que 

corresponda às expectativas que os turistas têm sobre a experiência total que esperam viver no 

destino”. Nesse sentido, é observado um avanço do município de Mambaí que apresenta 

alguma organização no território, com as construções e manutenções dos acessos aos 

atrativos, assim como atitudes de alguns empresários na oferta de produtos e serviços, como 

destacaremos na continuidade do estudo.  

 Ressalta-se que o turismo na APANRV é promovido pelas agências operadoras da 

atividade que identificam as oportunidades, mas seus empresários ainda buscam parceiros 

investidores para empreender em novos pontos de visitação. Por meio dos controles 

apresentados pela operadora Mambaí Adventure (gráfico 2 e 3), o turismo no território 

apresentou os seguintes dados: 

 

Gráfico 2 - Quantidade registrada de visitantes pela Agência Mambaí Adventure entre 2008 e 20018 

Gráfico 3 - Percentuais (%) anuais de diminuição ou elevação da quantidade de visitantes   registrada pela 

                        Mambaí Adventure entre 2009 e 2018 

Ano Visitantes

2007 20

2008 150

2009 110

2010 150

2011 220

2012 330

2013 360

2014 420

2015 510

2016 650

2017 760

2018 980

Registros de visitantes da Mambaí Adventure  na APANRV
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Gráfico 2 - quantidade de visitantes 
entre 2008 e 2018

Fonte:  Mambaí Adventure (2018); Elaborado pelo o Autor, 2018. 

 

 

  Desconsiderando 2007, visto as operações da agência terem começado depois do 7 de 

novembro, e embora os números absolutos sejam pequenos em relação à outras localidades, 

encontra-se um crescimento em 10 anos de 553,33%. Numa outra maneira de ver os números, 
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depara-se, a partir 2009 chegando a 2013, com uma média de crescimento anual de 23,09%. 

Nos anos seguintes, entre 2014 e 2018, essa taxa média cresceu em ritmo menor ficando 

estabelecida em 22,28%. Conforme a operadora, nos primeiros 5 anos havia muito entusiasmo 

nas ações para o turismo, demonstrado tanto pelo poder público quanto pelos empresários do 

território. Embora tenha havido decréscimo nos últimos 5 anos, considera-se uma linearidade 

nas médias dos períodos analisados, entendendo-se a diminuição de investimentos em 

infraestrutura, a partir de 2015, como demonstrado no capítulo 1, tabela 5 (pág. 60).  

Os percentuais investigados, se comparados às taxas do ICMBio (2017) referentes a 

2015 e da Fecomércio (2019) referentes a 2018, já mencionadas, estão acima do que foi 

anunciado.  

 Pelos dados apresentados demonstra-se a viabilidade da APANRV na absorção do 

turismo como atividade econômica propícia ao crescimento, cujas ofertas turísticas baseando-

se em espaços naturais e culturais, trazem alternativas e possibilidades de transformações nas 

relações de seus agentes promotores, habitantes e visitantes.  

Porém, alguns atrativos e o próprio contexto da APA é desconhecido por muitos. Sua 

existência parece ser apenas formal. Pela diversidade de suas paisagens, deveria existir uma 

estimulação ao envolvimento dos habitantes da UC a esses espaços, principalmente para que 

sejam oferecidas mais alternativas de produtos e serviços na composição efetiva do território 

turístico. Nessa construção configurativa do território, possibilitada por sua vocação 

ecoturística, criar e inovar é preciso e, como indicado por muitos pesquisadores, capazes de 

dar rumos ao crescimento da localidade e causar mudanças no cenário socioeconômico.  

 

2.2 As concepções de um Território Turístico em construção 

 

        Em um entendimento sobre globalização, compreende-se o fenômeno como um elemento 

que suscita as transformações do espaço geográfico, sobretudo, nas tendências preferenciais 

em relação à atividade turística nos dias atuais. A partir disso, surgem algumas questões 

mundiais que são absorvidas nas esferas regionais e locais e, aqui, não se questiona o mérito, 

se certo ou errado, mas equaciona-se o poder de influência comportamental que exerce sobre 

as pessoas e mercados em vários aspectos.  

As assimilações atitudinais não podem ser cerceadas, ou muito menos excluídas, ao 

contrário, elas permitem uma inter-relação em escala global nas quais são identificadas 

peculiaridades geográficas, econômicas, políticas, culturais e outras. Nessa orientação, a 
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construção dos espaços turísticos segue essa tendência, no sentido de serem preparados para o 

atendimento de diversos públicos e preferências.  

Indica-se nesse sentido, que globalização pode ser encarada como ponto de partida 

para (re)territorialização em lugares com potencialidades naturais e culturais como é a APA 

das Nascentes do Rio Vermelho. Ela traz experiências ou referências de usos e costumes de 

outras localidades, que podem ser apropriadas e adequadas na elaboração de espaços 

turísticos, trazendo inspirações empreendedoras, criativas e inovadoras em suas edificações. 

Concomitantemente, oferece oportunidades de diversos povos estarem em conexão com 

outras culturas, conhecer novos lugares, tocar e sentir coisas nunca antes observadas. Com o 

estímulo do consumo pós Segunda Guerra Mundial, o turismo passou a intensificar o fluxo de 

pessoas, de capital e serviços e produzir espaços para o consumo. Nesse contexto, há uma 

redefinição territorial e produtiva em um movimento que reorienta as relações e a imagem 

dessas regiões no sistema produtivo e na geração de renda. 

Para Gandara e Silva (2011, p. 225), “uma sociedade só se torna concreta através de 

seu espaço, do espaço que ela produz e, por outro lado, o espaço só é inteligível através da 

sociedade”. Compreende-se assim, que a construção de espaços é uma condição peculiar às 

sociedades e se coopta a todas as extensões da existência humana. A sociedade ao mesmo 

tempo, “desenha um papel ou uma função decisiva na estruturação de uma totalidade, de uma 

lógica, de um sistema” (LEFEBVRE, 1976, p. 25). Compreende-se que a sistematização ou a 

totalidade configura o território. Por sua vez, o território se caracteriza por uma rede de 

relações sociais lançada em um determinado espaço, um campo de forças dialógicas, com 

regras, limites, semelhanças, diferenciações e contradições. 

O espaço, pela compreensão de Santos (1997), se oferece como uma categoria 

geográfica que se concretiza na sociedade, pelo movimento dialético entre forma e conteúdo. 

Por consequência, pode-se alegar que é dele que os agentes envolvidos na atividade turística 

empreendem seus processos de turistificação, que originam territórios do turismo, os quais se 

manifestam como destinos turísticos. Daí o surgimento de conflitos inerentes às relações 

sociais marcadas pelo poder.  

Para Raffestin, (2005, p. 55), “o território começa a ser paisagem quando começa a ser 

pensado” e com base nessa percepção, o turismo começou a ser pensado antes, a partir de 

alguns atributos próprios que caracterizam determinados espaços. Na composição do espaço 

turístico, a paisagem e o território se vinculam. Supõe-se que a primeira aparece como 

matéria-prima essencial para atividade turística, sendo a segunda, um conjunto de relações 
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materiais e imateriais que personificam e dão reputação à determinada intencionalidade em 

uma localidade. As literalidades corpóreas como a paisagem, a conjugação de representações 

e o território, são elementos que ficam assim expostos na elaboração do espaço, categoria 

central da Geografia.  

Nessa integração e levando-se em conta a variável temporal, segundo Turri (2002, p. 

8), “a paisagem é uma vestimenta histórica do território, mas este e as mudanças diacrônicas 

nele inscritas permanecem, como dados, incorporados no tecido territorial”. Logo, a 

percepção é que a paisagem é construída e transformada por valores culturais e produtivos 

que alicerçam o território e essa alteração acontece conforme a dinâmica da sociedade. 

Destarte, pode-se entender que o território turístico é uma obra empreendida de criação 

elaborada por ações humanas, que moldam os espaços, apropriando-se das paisagens naturais, 

culturais, socioeconômicas, políticas, tecnológicas, dentre outras.  

Para Pierre Monbeig (1957), o complexo geográfico constituído de todas as suas 

categorias, se revela sobretudo na paisagem, e é formado por elementos naturais e pela ação 

humana.  “A paisagem é um ponto de partida, mas não um fim. Resulta do complexo 

geográfico sem confundir-se com ele” (MONBEIG, 1957, p. 11). O autor dá a noção do todo, 

percebido e visível, e ao mesmo tempo apresenta a paisagem como um componente integrado 

a um contexto que explica outras variáveis e definições. Em suas diferentes escalas, a 

paisagem sempre foi considerada como objeto essencial da pesquisa geográfica e se apresenta 

como a forma pela qual o espaço é compreendido nos seus variados aspectos.  

Em muitos sentidos as concepções de paisagem e território que se cruzam, conforme a 

observação de Gambi (1961) citadas por Saquet (2015, p. 139), quando este afirma que “é 

importante se considerar a história, entendendo a paisagem como resultado de processos de 

diferenciação que se materializam no território”. Há desse modo, compreensão de que a 

paisagem recebe influência e pode ser analisada por via de outros conceitos, como o de 

território. 

Além de Gambi (1961), Saquet (2015, p. 140) considera que Sereni (1961) e Quaini 

(1973) têm uma compreensão centrada no processo histórico, na construção da paisagem e do 

território. Saquet ainda destaca a similaridade nas abordagens aos autores citados, quando 

comenta que Santos (1994, p.72) também acredita no caráter histórico da paisagem, pois, “o 

espaço resulta do casamento da sociedade com a paisagem. O espaço contém movimento. Por 

isso paisagem e espaço são um par dialético”. De modo que a paisagem também está marcada 
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por hábitos, aspirações, intercâmbios e produções, conforme as relações do homem com o 

meio vão se diversificando em determinados momentos. 

Milton Santos (1994), embora ofereça conceitos diferentes para paisagem e 

configuração territorial, apresenta o espaço como um resultado entre ambos e a dinâmica da 

sociedade. Para o autor, a paisagem 

 

[...] é o conjunto das coisas que se dão diretamente aos nossos sentidos; a 

configuração territorial é o conjunto total, integral de todas as coisas que formam a 

natureza em seu aspecto superficial e visível; e o espaço é o resultado de um 

matrimônio ou um encontro, sagrado enquanto dura, entre configuração territorial, a 

paisagem e a sociedade (SANTOS, 1994 p. 77). 

 

Tal descrição remete à reflexão do aspecto temporal e histórico da paisagem e do 

território, esses passíveis de mudança ou não e que dão sentido a percepção individual ou 

coletiva da realidade, em determinado momento. Nessa direção, Saquet explica que a 

paisagem é diferente do espaço e da configuração territorial.  Com o primeiro, a paisagem tem 

uma relação de “aparência-essência” e, com o segundo, é a “parte perceptível, visível, através 

dos sentidos, fotografia e mapas” (SAQUET, 2015, p.140). Como compreensão, o que fica 

das concepções apresentadas é que existe uma combinação histórica e materialista na 

organização espacial para configuração da paisagem e do território.  

Há uma complementaridade nas abordagens de Saquet em relação a Santos que se 

contextualizam nas sensações e sentimentos em um olhar contemplativo do homem à 

paisagem. Ao mesmo tempo, o autor destaca ação e movimento trazendo um sentido de 

transformação e molde social na construção do território.  

A atividade turística se sustenta dadas as intervenções que são feitas na paisagem e 

que estão diretamente relacionadas ao entendimento do meio e em como se resolve 

demonstrar o ambiente conforme acepções e conveniências daqueles que estão inseridos no 

turismo.  A produção do espaço se relaciona com a paisagem, sendo esta modificada, como 

um “conjunto heterogêneo de formas naturais e artificiais” (SANTOS, 1994, p. 65). O turista 

é atraído, em um primeiro momento, pela a paisagem e depois, por tudo que possibilita seu 

acesso, uso e forças circunscritas em suas caracterizações, constituindo-se desse modo, em um 

território propício à visitação. Assim, ao conceito de paisagem adiciona-se compreensão da 

realidade em aspectos inerentes às relações sociais, à economia, à política e aos aspectos 

naturais. Para o autor, o termo paisagem vai além de descrições de fisionomia e 

funcionalidade, acrescentando-se a estes o que é construído pelo homem historicamente. 

A paisagem abordada por Cosgrove (1998) citado por Almeida (2013, p. 420), é vista 

“como uma criação racionalmente ordenada, cuja estrutura e mecanismos são acessíveis à 
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mente humana. Entender e interpretar a paisagem implica, pois, em uma visão de mundo de 

quem o faz”. Encontra com seus elementos materiais e imateriais uma nova maneira de ver o 

mundo que representa esteticamente as relações entre vida humana e natureza em um 

determinado momento. Na concepção da Geografia Cultural, a autora nos lembra Sauer 

(1929-2010), que afirma que “na formação cultural, a cultura é o agente, a paisagem natural é 

o meio e a paisagem cultural é o resultado”. Isso acontece pela condição humana sempre 

ligada à cultura. 

 Sauer considera a paisagem como o conceito-chave da Geografia, como lembra 

Corrêa (2014). O autor faz uma síntese de algumas das concepções de Sauer e traduz seu 

conceito: 

 

A paisagem é o conjunto de formas naturais e culturais associadas em área. 

Materialidade e extensão são atributos essenciais da paisagem Saueriana, não se 

admitindo o uso do termo como metáfora, como paisagem política ou econômica. 

[...] A paisagem Saueriana, isto é, a paisagem cultural, era o resultado da ação da 

cultura, o agente modelador da paisagem natural. [....] Adotou um conceito 

abrangente de cultura, visto como o conjunto de criações humanas (SAUER, 1998 

apud CORRÊA 2014, p. 41-43). 

 

Cosgrove não concorda com tudo que Sauer traz como sendo paisagem.  Entretanto, 

têm em comum a interpretação dela baseada na cultura, que por sua vez, tem grande 

importância para a compreensão da ação humana na transformação da superfície terrestre. 

Corrêa (2014, p. 41) diz que “diferentemente de Sauer, Cosgrove enfatiza a experiência que se 

pode ter da paisagem, possibilitando a criação de significados. Assim, a paisagem não é 

apenas morfologia, mas insere-se também no mundo dos significados, estando impregnada de 

simbolismo”. A respeito disso, o meio rural é rico em várias tradicionalidades que podem ser 

percebidas na organização da terra, ora no cultivo, ora na culinária ou simplesmente no jeito 

de ser das pessoas no meio rural. 

O que se compreende na interpretação da paisagem acontece pelo entendimento do 

indivíduo de que a mesma faz parte da subjetividade humana, seu cotidiano ou a maneira que 

o enxerga e compreende; bem como, suas ligações emocionais com seu respectivo ambiente 

natural e todas as transformações necessárias que emanam das suas ações para melhorar esse 

ambiente, aproveitando-se dele para sua subsistência.  

A forma de apropriar-se das paisagens, de maneira essencialmente atraente, por meio 

de atitudes e sentimentos, representada pela cultura e pelas belezas cênicas naturais, é 

inteiramente usada pela atividade turística. É nesse entendimento e levando-se em conta os 

conceitos descritos acerca da paisagem, que o objeto de pesquisa desse estudo se pauta, 
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observando as construções dos espaços por meio das criações e invenções que se apropriam 

da natureza para o incremento do turismo. Sobre isso, Almeida (2000) destaca: 

 

O turismo lançando o seu olhar sobre a natureza ao mesmo tempo em que fascina 

por cenários no qual a mercadoria e valor de uso não são as preocupações essenciais 

das sociedades tradicionais, ele classifica, a aprecia pela sua identidade passível de 

ser marketing turístico e promovido mundialmente. [...]. As atrações naturais pelas 

paisagens e imagens, bem como as atrações derivadas de herança cultural como 

locais arqueológicos, históricos e religiosos, edifícios com uma arquitetura 

particular, museus, etnias, estilos de vida, festivais culturais, artesanato tradicional e 

contemporâneo dão reputação ao lugar e determinam a escolha das destinações pelos 

turistas (ALMEIDA, 2000, p. 55). 

 

Nesse sentido, o direcionamento empregado à atividade na organização do território 

turístico na APANRV ainda é cadenciado perante suas potencialidades, visto que, ainda não 

conseguiu chegar em um patamar razoável de atração de visitantes. Porém, observa-se na UC 

algumas dinâmicas espaciais que podem resultar na afirmação do seu patrimônio ambiental de 

relevância cultural, belezas naturais e especificidades, como diferenciais quando comparadas 

a outras localidades com as mesmas características turísticas.  

Para Coriolano (2006, p. 368), “a riqueza do turismo está na diversidade de caminhos 

para sua produção e apreensão, nos conflitos e possibilidades de entendimento desse 

fenômeno. Ele é a um só tempo, o lugar das estratégias para o capital e das resistências do 

cotidiano para os habitantes”. Compreende-se que pode ser fonte propositiva de ações que se 

respaldam nas pessoas e em seus fazeres e saberes. Essas podem se intensificar com 

planejamento, criação, produção e organização, que agregam valor para o consumo. Destarte, 

a atividade turística acontece apropriando-se de alguns espaços como território turístico.  

Observa-se que os autores, embora tratando diferentemente o tema, apresentam as 

relações de poder que aparecem direta ou indiretamente em suas concepções. Inicialmente, a 

fundamentação nos leva a Raffestin (1993), cuja construção do território revela-se 

explicitamente por relações assinaladas pelo poder. Na sua abordagem, o espaço é anterior ao 

território, sendo este constituído a partir da apropriação do espaço transformado 

historicamente pelas sociedades. 

Diferentemente de Raffestin (1993), Santos (1994) recorta o espaço em territórios sem 

separá-los, isto é, os territórios estão no espaço geográfico. A concepção de território é 

composta por variáveis que constituem a configuração territorial, tais como a produção, as 

firmas, as instituições, os fluxos, os fixos, relações de trabalho e outros, que independem 

umas das outras. Para o autor, essas relações são caracterizadas pelas técnicas, pelos meios de 
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produção, por coisas e objetos, pelo conjunto territorial, pela dialética do próprio espaço e 

intencionalidades humanas ao longo da história.   

Saquet (2008) indica uma interpretação não apenas das dimensões do território, mas 

das ligações dele com aspectos econômicos, políticos e culturais. Traz o conceito de território 

como uma construção coletiva e multidimensional, com múltiplas territorialidades. Para o 

autor, o termo territorialidade “designa a qualidade que o território ganha de acordo com a sua 

utilização ou apreensão pelo ser humano” (SAQUET, 2008, p. 11). Entende-se que a 

territorialidade seja uma característica peculiar do território que o diferencia de outros. Ainda 

referente ao termo, Almeida (2008, p. 319) afirma que “a territorialidade considera tanto as 

questões de ordem simbólico-cultural como também o sentimento de pertencimento a um 

dado território”.  Sendo assim uma identidade, uma marca.  

Entende-se que os dois conceitos mostrados são apropriados para a APANRV, o 

primeiro atende a totalidade das dimensionalidades apresentadas, de proteção ambiental e 

qualidade turística. O segundo, pelas características das informações e técnicas especializadas 

que envolvem a produção e condicionam os atrativos turísticos na UC, que já começa a 

demonstrar traços de empreendedorismo. Atualmente, a APANRV está localizada na região 

turística oficialmente reconhecida, denominada de Águas e Cavernas do Cerrado, classificada 

pela quantidade e qualidade dos atrativos, sua composição cultural e condição de belos 

lugares naturais acessíveis, visíveis sobre a superfície. Inserida nesse contexto, a UC adquire 

uma identidade, uma marca, assim entendida como uma territorialidade. 

Destarte, os atrativos turísticos para seu acesso e desfrute, exigem práticas próprias 

cujos operadores turísticos, outras instituições e empresas do território, detêm conhecimentos 

e determinam essas relações de poder. Pode-se dizer que nessas relações, quem detém a 

informação e conhecimento técnico para operar e ofertar os atrativos, tem poder, nesse caso 

os empreendedores, como as agências de turismo e empresários ligados à atividade. Por outro 

lado, por estar em área protegida ambientalmente, a UC está submetida às regras regulatórias 

de conservação, logo aparece a quem lhe cabe o poder de gestão, o Estado. Observa-se nessa 

direção, a intenção do poder municipal, estadual e outras instituições fomentadoras, caso do 

SEBRAE, na melhoria das condições infraestruturais, que influenciam substancialmente todos 

os aspectos que envolvem a unidade de conservação na configuração do território.  

Para a construção de um território turístico há diferenciações que podem não tornar 

aspectos naturais e culturais uma atração. Entende-se que existe todo um esforço na sua 

construção. Nessa composição Raffestin (1993) afirma que: 
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O território, nessa perspectiva é um espaço onde se projetou um trabalho, seja 

energia e informação e que, por conseqüência, revela relações marcadas pelo poder”. 

[...] território se apoia no espaço, mas não é o espaço. É uma produção, a partir do 

espaço. Ora, a produção por causa de todas as relações que envolve, sé inscreve num 

campo de poder. [...] qualquer projeto no espaço que é expresso por uma 

representação revela a imagem desejada de um território, de um local de relações 

(RAFFESTIN, 1993, p .144). 

 

Essas concepções demonstram bem o que vem sendo executado na APANRV desde 

sua concepção, mesmo que em ritmo compassado, é um lugar de relações onde se 

intencionam possibilidades de atitudes orientadas para um fim. É baseada numa realidade 

presente, material e imaterial, disponibilizada a quem se interessa dele se apoderar e construir 

uma identidade pela produção do território.    

Como ressalta Saquet (2015, p. 143), “os homens, cotidianamente não constroem a 

paisagem, mas o território que poderá, talvez, ser transformado em paisagem”. Desse modo, 

os agentes envolvidos na atividade turística da APA, comunidades, instituições privadas e 

públicas, vão modelando sua imagem, promovendo seus atrativos culturais e naturais, 

tornando-a mais competitiva com atitudes originais, criativas e empreendedoras que compõem 

a oferta turística. O ecoturismo e o turismo de aventura são importantes modalidades 

operacionalizadas na UC, o que é determinante quando da escolha do turista como opção de 

destino. 

A Economia sempre deu pouca importância ao espaço e, limitou-se às distâncias que 

poderiam aumentar ou diminuir os custos de produção, aquisição de matéria prima, 

transformação e disponibilização das ofertas. Os conceitos de território e paisagem, 

formulados pela ciência, especialmente na Geografia, expandem-se adentrando à Economia. 

Em sua abrangência, essa expansão possibilita o avanço de suas perspectivas, sobretudo no 

turismo que se apropria dessas categorias geográficas para a criação e inovação de produtos e 

serviços. Ainda nessa abrangência conceptiva, o mercado turístico e a prospecção de 

visitantes geram competição entre os espaços que se assemelham ou se diferenciam em 

opções e se demonstram ou se promovem para serem os destinos escolhidos. Nesse sentido, 

Ribeiro (2007), explica que:  

 

Dentro dessa compreensão, o mercado e a competição são dimensões de um 

território, mas cuja dinâmica é dada também por outros fatores, sociais, culturais, 

políticos e históricos. A valorização da dimensão territorial do desenvolvimento 

pressupõe que o quadro analítico e conceitual deve ser o espaço de ação em que 

ocorrem as relações sociais, econômicas, políticas e institucionais (RIBEIRO, M., 

2007, p. 8). 
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Direcionando essa abordagem para a APANRV, indicam-se atividades que englobam 

as captações e retenções de valor na (des)territorialização de áreas onde persistem perdas de 

densidade, carência de geração de renda e atenção do poder público. São tarefas socialmente 

reconhecíveis, que podem promover a (re)territorialização, empoderam indivíduos e 

coletividades, contribuindo para o ambiente e aquilo que dele se possa usufruir, modificando 

paradigmas estigmatizados em uma localidade, difíceis de serem expurgados. Tais tarefas, 

embora na maioria das vezes ligadas às funções de ocupação e trabalho, carregam valor num 

sentido amplo, não apenas o económico, mas em todo esforço capaz de gerar realização 

pessoal ou coletiva, devendo ser apropriada para causar melhoria das condições de vida de 

pessoas, famílias e comunidades.  

Para essa concepção de realizações, encontramos no comportamento empreendedor, 

um fator que pode encontrar no turismo impulso e oportunidades para a produção dos 

espaços, nas apropriações múltiplas das paisagens naturais e culturais. Uma vez 

protagonizados por atores individuais e coletivos, elevam a condição do território nas 

transformações necessárias demandadas pela sociedade, em busca do desenvolvimento tanto 

da atividade quanto do lugar. Assim, pode apresentar-se como alternativa de melhoramento 

do ambiente e organização da UC, em um território em constante construção, perspectiva para 

chamar, atender e encantar visitantes, fazendo com eles retornem.  
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CAPÍTULO 3 – A PRODUÇÃO DO TERRITÓRIO TURÍSTICO DA APANRV: AS    

                            INICIATIVAS EMPREENDEDORAS 

 

Difundido mais intensamente na década de 1990, o empreendedorismo não é uma 

novidade no mundo contemporâneo. Tem sentido lato e nasce da busca de alternativas para o 

incremento da inovação nas atividades que são desenvolvidas pelo homem.  Refere-se não 

apenas às questões econômicas, mas também pode se pautar por comportamentos 

caracterizados pela proatividade individual ou coletiva na sociedade. A criação, a inovação, a 

capacidade de interpretar ambientes ou conduzir pessoas e processos, são fatores que se 

assinalam na postura empreendedora dos sujeitos e que podem levá-lo às transformações dos 

espaços habitados.  

 Em um viés geográfico, a teoria da produção do espaço de Lefebvre (1991) permite o 

entendimento e a apreciação dos processos espaciais em diferentes níveis. Dialeticamente 

conectados à prática espacial, as representações do espaço e os espaços de representação se 

referem ao espaço percebido, concebido e vivido e a partir das suas compreensões paradigmas 

são discutidos e mudados. A teoria contribui na compreensão da construção das novas 

configurações espaço-temporais que determinam um contexto regional ou local, exigindo 

novas concepções de espaços correspondentes às condições sociais que se apresentam.  

Segundo Lefebvre (1974, p. 78), “cada sociedade produz um espaço, o seu. Esse 

espaço deve ser pensado a partir do seu conteúdo material e social, ou seja, como 

materialização do processo histórico”. A partir desse caminho, ao homem postula-se a 

propriedade de compreender as representações valorativas dos seus espaços de convivência, 

cujas peculiaridades podem oportunizar a capacidade prospectiva de mutação dos lugares, 

conforme conveniência e melhoria da qualidade de vida. Assim, podem inovar na criação de 

imagens positivas representativas e simbólicas no imaginário daqueles que vêm de fora, como 

também, podem tornar-se economicamente viáveis e eficazmente constantes às pessoas do 

lugar. Fundamenta-se então, um processo empreendedor, entendido aqui como modificador e 

modulador das paisagens naturais, culturais e socioeconômicas, criando identidades 

territoriais reconhecidas e prestigiadas, sobretudo para o turismo. 

Desde a criação da APA das Nascentes do Rio Vermelho, alguns espaços efetivamente 

turísticos foram criados, embora precariamente, outros potenciais estão sendo elaborados 

dentro de um processo criativo e autônomo que aqui se considera como empreendedor. 

Assim, busca-se explicar, neste capítulo, como esse processo acontece no aproveitamento dos 
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espaços característicos da atividade turística, bem como a visão dos agentes e oportunidades 

inseridas e como elas se apresentam hoje para o desenvolvimento territorial. 

 

3.1 As invenções dos Espaços Turísticos e as Ligações com os Fundamentos do          

Empreendedorismo  

 

A concretização do que é imaginado em um plano real é munido sobretudo, por 

informação e conhecimento do ambiente. Tais ferramentas nos levam a tentar entender, em 

uma perspectiva histórica, as relações da sociedade na construção dos espaços que nela se 

inserem. Nessa direção, para Gandara e Silva (2011, p. 225), “a sociedade só se torna concreta 

através de seu espaço, do espaço que ela produz e, por outro lado, o espaço só é inteligível 

através da sociedade”. Desse modo, pode-se direcionar a maneira pela qual se percebe, 

concebe-se e vive-se os espaços.  

É possível, então, relacionar a trajetória do homem ligada à natureza, com sua 

capacidade de criação, inovação e transformação, fundamentos presentes nos princípios do 

empreendedorismo. Assim, o empreender se contextualiza no processo de apresentar soluções 

criativas na transmutação de recursos diversos, esperando obter resultados positivos, aceitos e 

eficazes.  Paralelamente, informação e conhecimento também são ferramentas capazes de 

levar o homem a alterar posturas pessoais ou coletivas, ao questionar paradigmas históricos, 

geográficos, culturais, políticos e socioeconômicos a ele impostos.  

Mais frequentemente, a partir dos anos 1970, postulações filosóficas, acadêmicas, 

políticas e econômicas, essas últimas muitas vezes no discurso retórico, buscam as soluções 

protetivas para a natureza, ao mesmo tempo que procuram atender as demandas sociais. Estas 

se avolumam com a miserabilidade de determinadas regiões, ainda mais num momento em 

que a luta contra o desemprego induz à procura desregrada por qualquer método que venha 

beneficiar a circulação de dinheiro e o crescimento das economias. Nas                                                                                                                                             

distintas formas de olhar e pensar sobre o ambiente natural e cultural, configuraram-se 

diversos círculos contextuais das atividades desempenhadas pelas sociedades 

contemporâneas. 

Nessa vertente, a ótica conservacionista teve merecido destaque, atraindo para a 

demanda ambiental a importância das paisagens, as riquezas naturais e culturais e como elas 

influenciaram o interesse das pessoas sobre vários aspectos. Como comentado anteriormente, 

as áreas de proteção ambiental de uso sustentável têm nelas populações e núcleos urbanos que 
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impediriam seu isolamento integral, mesmo apresentando ecossistemas ameaçados. Nesse 

sentido, contemplou-se à concepção que sustenta a prática de atividades econômicas paralelas 

à conservação, cuja racionalização do uso e proteção de patrimônios ecológicos e culturais, 

resultariam em ações repercutíveis, positivas, esperadas e possíveis.  

Encaixa-se indutivamente no atendimento desses requisitos, o exercício da atividade 

turística nesses espaços, compreendida como uma das possibilidades estratégicas de 

exploração sustentável. Entende-se que ela poder ser elaborada com o menor impacto possível 

para a natureza, bem como para suas populações locais. Borges (2011, p. 301) entende que o 

setor turístico não apenas pode, mas deve assumir seu papel de agente promotor de uma 

“cultura de paz”, principalmente no que se refere ao potencial de inclusão de grupos e etnias.  

Notadamente, vê-se a importância do turismo em vista do número de pessoas que se 

mobilizam na aproximação de atividades que promovam prosperidade para diferentes 

realidades e culturas. Os órgãos de gestão como MTUR, MMA, ICMBio, realçam as 

contribuições do turismo em unidades de conservação federais para a economia brasileira. 

Além dessas instituições, secretarias estaduais e municipais, ONGs e OSCIPs criam 

mecanismos mais eficientes e eficazes, voltados para observações e monitoramentos dos 

espaços ambientais protegidos. Dessa forma, são registrados frequentemente, aumentos 

significativos de visitações, o que demonstra a veemência da sociedade na aproximação à 

essas áreas. 

A exemplo, de acordo com estudo recentemente divulgado em outubro de 2017 pelo 

ICMBio, “visitantes brasileiros e estrangeiros gastaram em 2015 cerca de R$ 1,1 bilhão nos 

munícipios do entorno das unidades de conservação. Para cada real investido, sete voltam em 

benefícios econômicos”. Na APA das Nascentes do Rio Vermelho, há potencialidades como 

citadas no capítulo anterior, que apresentam vocação para o ecoturismo, cujas oportunidades 

são prospectadas na elaboração de produtos e serviços próprios à atividade. 

Em uma análise do cenário mercadológico, o Ministério do Turismo (2018) expõe 

dados que podem dar a dimensão do ecoturismo no Brasil. O percentual de estrangeiros que 

chegou ao país interessados em lazer em 2015, motivados pelos atrativos naturais, ecoturismo 

e turismo de aventura, passou de 12,8% em 2014 para 15,7%. Ou seja, a natureza é principal 

atrativo de “destinos-tendência no Brasil” como destaca o MTUR (2018). Já o ICMBio (2016) 

mostra que a visitação às unidades de conservação federais aumentou significativamente na 

última década, de modo que, se forem considerados somente os parques nacionais, o número 

de visitantes subiu 238%, passando de 2,99 milhões em 2007 para 7,14 milhões em 2015. 
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Esses dados dão a amplitude do segmento e seu crescimento exponencial do ponto de 

vista econômico. A partir dessas informações, observa-se as possibilidades que se abrem em 

relação aos resultados que podem ser aferidos na interação de variáveis. Estas, se combinadas 

adequadamente, podem colocar uma localidade em posição de destaque.  Referencia-se para 

sua visitação, o atendimento de um público diferenciado, não só pelo poder aquisitivo na 

análise de sua capacidade de gastos no território, mas sobretudo, pela consciência ecológica 

na apreciação das potencialidades ofertadas. 

Intui-se assim, que para se chegar aos patamares de demanda apresentados, são 

formadas redes de empreendedores que transformam insumos ao seu dispor, componentes do 

patrimônio natural e cultural, em produtos e serviços turísticos. Empreende-se o território nas 

invenções do turismo.  Este é revelado nas representações dos espaços geográficos, nos 

acessos, usos, acomodações, trajes, culinária, fazendo o visitante integrante desse espaço ou 

da ocasião que escolheu para conhecer o lugar e experienciá-lo.  

À vista disso, há na ação empreendedora, enquanto atividade direcionada para a 

natureza, uma interação com o ambiente espacial natural e cultural, que tem efeito integrador 

e que movimenta a dinâmica da comunidade. Logo, pode-se supor que o empreendedorismo 

turístico como um fenômeno dinâmico comportamental, pautado pela pró-atividade individual 

ou coletiva da sociedade na construção dos espaços, também é capaz de moldar a paisagem 

econômica da localidade.          

Conceituar o empreendedorismo é tarefa relativamente complexa, visto que, sua 

dinamicidade conceptiva não impõe limites às aplicações nas diferentes áreas do 

conhecimento desenvolvidas pelo homem. Em sua abordagem clássica, o contexto 

economicista está nas bases de suas postulações e, frequentemente, se conota ao 

empreendedorismo alguns direcionamentos conceituais ligados às novas práticas de gestão, 

criação de produtos e tecnologias envolvidas nos âmbitos das ações estruturantes que 

movimentam a economia. Como exemplo, expõe-se aqui o que ressalta Schumpeter (1959), 

quando indica que o empreendedorismo destrói a ordem econômica existente pela criação de 

novos produtos e serviços, com novas formas de organização ou pela exploração de novos 

recursos materiais.  

Por outro lado, a partir do século XX o empreendedorismo começou a se distanciar 

das visões de modelos econômicos e passou a ser campo de interesse de cientistas sociais, 

com contribuições originadas de outras áreas de conhecimentos. Como afirma Schumpeter 

(1971, p. 45), uma explicação mais abrangente do fenômeno deveria “ser buscada também 
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fora do grupo de fatores que são descritos pela teoria econômica”. Um dos pesquisadores 

pioneiros nessa área foi Max Weber (1982) e sua contribuição procurou explicar como 

sistemas sociais mudam de uma posição estável para outra, abrindo caminho para a 

exploração do papel do empreendedor nessa mudança. Houve assim, uma amplitude de 

enfoques cujos fundamentos se direcionou aos aspectos comportamentais arrolados por 

psicólogos, antropólogos e sociólogos.  

 Criatividade, necessidade de realização, poder e afiliação, são fatores que se associam 

ao empreendedorismo (MCCLELLAND, 1961, 1965; CUNNINGHAM; LISCHERON, 1991 

apud RIBEIRO 2009).  Para compreensão desses direcionamentos, alguns aproveitamentos 

conceituais buscados em Drucker (1987); Dolabela (1999); Olivo (2003); Hisrich e Peter 

(2004), são exemplificados por Ribeiro (2009) compilando as ideias no sentido de explicar o 

empreendedorismo: 

 

Do ponto de vista administrativo, o empreendedorismo significa iniciativa, organizar 

mecanismos econômicos e sociais para transformar recursos e circunstâncias em 

algo prático, aceitar riscos ou o fracasso e buscar a mudança. Para economistas, os 

empreendedores são aqueles que combinam recursos, trabalho, matérias e ativos 

para tornar o seu valor maior que antes; [...]. Para um psicólogo, empreendedor é 

uma pessoa impulsionada pela necessidade de obter ou conseguir algo, 

experimentar, realizar ou fugir da autoridade do outro (RIBEIRO, 2009, p. 24).  

 

É importante observar que o autor traz concepções que indicam autonomia, entendida 

como libertação das amarras de autoridade e poder impostas pelas relações de trabalho hoje 

vigentes. Ainda se percebe uma não conformação daqueles que se dizem empreendedores, 

com a ordem econômica presente e que contraditoriamente é a base dos fundamentos do 

empreendedorismo. Estas são arestas não contornadas pelo modelo neoliberal de reprodução 

da vida, diante de um cenário de problemas reais, gerados pela falta de emprego que 

contextualizam também a miséria dos dias atuais.  

Por uma outra ótica, aprecia-se as dilatações dos princípios do fenômeno do 

empreendedorismo quando em suas considerações, leva-se em conta, o autoconhecimento das 

pessoas, cuja descoberta de competências e atitudes, possibilita a apreciação e análise sobre o 

meio que as cerca. Destarte, podem caminhar direcionando-se na participação da construção 

dos espaços ambientais convenientes ao atendimento de suas necessidades no 

empreendedorismo. Nesse sentido, Bernardi (2012) indica que:  

 

A ideia de um empreendimento surge da observação, da percepção e análise de 

atividades, tendências e desenvolvimentos, na cultura, na sociedade, hábitos sociais 

e de consumo. As oportunidades detectadas ou visualizadas, racional e 

intuitivamente, das necessidades e das demandas prováveis, atuais e futuras, e 
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necessidades não atendidas definem a ideia do empreendimento (BERNARDI, 

2012, p. 67). 

 

Entende-se nessa direção, que o alcance dos conceitos do empreendedorismo pode 

emergir nos círculos tecnológicos pelas necessidades dos variados ramos de atividade, o que 

de forma consequente, impulsiona que suas inovações sejam levadas à seara mercadológica. 

Para Motomura (2010), “empreendedorismo nada mais é do que a força do fazer acontecer. O 

empreendedor seria, nessa concepção, a pessoa capaz de gerar resultados efetivos em 

qualquer área da atividade humana”.  

Dornelas (2012, p. 22) complementa que o empreendedor “é um identificador de 

oportunidades da ordem presente e está atento as informações que o circundam holisticamente 

e sabe que suas chances de êxito, melhoram quando seu conhecimento sobre o ambiente 

aumenta”. 

Em acepção ampla, o advento do empreendedorismo é um fenômeno que pode ser 

definido como “o envolvimento de pessoas e processos que, em conjunto, levam a 

transformação de ideias em oportunidades” (DORNELAS, 2012, p. 22). Ao termo 

“oportunidade”, pode subentender-se a descoberta de si enquanto ser, o desvendamento do ser 

como componente do coletivo e do social e sua importância para a configuração espacial e 

territorial do ambiente onde vive. Em síntese, a tradução da ideia empreendedora é de 

consolidação, ou seja, sonhos se consolidam em realidade, elucubrações em operações de 

fato, imaginação em ações concretas. 

Um empreendedor turístico é definido como "um indivíduo que cria um negócio com 

algum componente de originalidade para prover um produto, serviço ou experiência para os 

turistas" (KENSBOCK; JENNINGS, 2011, p. 489). Os autores também indicam o 

empreendedor turístico como a pessoa que busca um diferencial competitivo na prestação do 

serviço turístico criando um negócio. Intui-se que este negócio aconteça a partir de 

necessidades e, sobretudo, de oportunidades. No entanto, a literatura no âmbito do turismo 

não tem indicado estudos do fenômeno do empreendedorismo turístico, o que faz crer que tal 

fenômeno necessita de aportes científicos que possibilitem decifrá-lo, pois há particularidades 

que exigem análise de visão coletiva para o desenvolvimento do destino dos assuntos 

turísticos. 

Na APANRV haveria estas “oportunidades?”  Para responder essa questão, parte-se do 

entendimento que já há toda uma caracterização da paisagem ambiental. Como será mostrado 

no item 3.2, alguns sujeitos, a partir das oportunidades que a natureza proporcionou, 

direcionaram-se para empreender condições na transformação de espaços propensos ao 
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turismo em atrativos efetivos para o uso. Percebe-se o território turístico consolidando seus 

potenciais destaques naturais e culturais, viabilizados em atrativos turísticos ativos e efetivos, 

de maneira a compor portfólios diversificados de produtos na atividade, que conseguem atrair 

visitantes. Assim, busca-se desvendar, no que será apresentado a seguir, como foram 

empreendidos esses espaços e quais as ações dos agentes que incentivam a atividade turística 

na Unidade de Conservação. 

 

3.2 Os Atores e Agentes Sociais do sistema turístico nos Espaços da APANRV 

 

Na concepção do IBAMA, desde 1997, quando se iniciaram as observações e 

orientações que indicou o território como uma unidade de conservação de uso sustentável, a 

atividade turística já estava prescrita, o turismo já estava prescrito.  

No entendimento do seu conceito, essas áreas como descrito anteriormente, baseiam-

se no uso de atrativos desenvolvidos e adaptados às condições ecológicas locais, na cultura 

das populações, possível para melhoria das suas condições de vida sendo economicamente 

viável. 

Na época, entre 1997 e 2003, os estudos do projeto “Cavernas de Mambaí”, trouxeram 

resultados que constataram a diversidade da natureza encontrada na porção do espaço 

pesquisado. As informações chamaram atenção de alguns atores que intuíram a possibilidade 

de se empreender na atividade de forma mais efetiva. Definindo a participação desses sujeitos 

Elicher (2012), ressalta: 

 

Os atores são as pessoas responsáveis pelo desenvolvimento da atividade, são 

aqueles que irão assumir os benefícios e as responsabilidades neste processo. São os 

responsáveis pelo planejamento, pela implementação, pelo desenvolvimento, pela 

gestão, pelo controle da atividade. Incluem os gestores, mas também a população 

local e os próprios turistas, os consumidores da atividade. Assim, a participação de 

todos os atores é um instrumento fundamental para o desenvolvimento do turismo de 

forma mais equilibrada. (ELICHER, 2012, p. 30) 

 

 Para a autora, o espaço turístico é um ambiente de atuação e trabalho para a sociedade 

e que adquire significado na sua própria produção. Assim, iniciaram-se algumas 

implementações que vêm lentamente vocacionando e caracterizando a APA como um 

território ecoturístico. 

 Os agentes promovedores do segmento ecoturístico, que geram informação, indicam 

destinos, serviços e produtos que assumem o caráter da atividade, não são apenas do setor 

privado. O poder público é parte importante da cadeia produtiva e logística do turismo, devido 
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às práticas e ações elaboradas em unidades de conservação, cuja gestão é governamental. 

Mostram-se também representativas nessa cadeia as organizações socioambientalistas não-

governamentais, como ONGs e OSCIPs. Assim explica Tedeshi (2015): 

A organização da atividade turística, também denominada sistema turístico é, por 

natureza, um encadeamento produtivo e interativo entre diversas empresas, setores e 

estruturas. Esse encadeamento necessita de alguns atores básicos em seu arranjo, 

mas pode também agregar outras empresas e setores como forma de fortalecimento 

econômico de seu sistema. A produção associada ao turismo se configura nesse 

contexto, agregando valor ao turismo por meio de produtos com identidade local. 

(TEDESHI, 2015, p. 1) 

Dentro desse encadeamento, na esfera empresarial, inicialmente destacou-se na APA o 

casal Zanette57, que conforme o GREGO, começou a dar importância ao turismo no território 

no início dos anos 2000.  Eles deram os primeiros passos empreendedores nas atividades 

turísticas, abrindo trilhas em sua propriedade que deram acesso a alguns locais potenciais da 

época, e os transformando em atrativos efetivos para visitação. Cabe lembrar também que o 

casal tinha influência na sociedade mambaiense, pois pertenciam à família proprietária de um 

dos primeiros hotéis da cidade de Mambaí (Figura 14), o Hotel Bahia. 

 

Figura 14 – Hotel Bahia-Mambaí (GO) 

 

Fonte: SEBRAE-Estudo de caso Mambaí, 2012. 

 

No ano de 2004, aproveitando a contemplação de edital para projetos sociais, o   

GREGO, conseguiu mobilizar interessados para a formação dos primeiros condutores de 

turismo do território. Após um ano de curso, nasce a Associação de Condutores Turísticos da 

APA Nascentes do Rio Vermelho (ACONTUR). Atualmente, a Associação se encontra 

inoperante. 

                                                           
57 Sr. Jackson Giovanne Zanette e Itaguassú Lopes da Rocha Zanette. 
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Conforme a Secretaria de Meio Ambiente58 do município de Mambaí, a primeira trilha 

aberta recebeu o nome de uma das precursoras da atividade turística na região, já mencionada: 

trilha Itaguassú59, em 2005. Em seguida, no mesmo ano, foi feita a trilha que dá acesso a 

Cachoeira do Funil, posteriormente a do Poço Azul e, em 2007, a construção da tirolesa na 

Lapa do Penhasco e da trilha da Cachoeira Paraíso do Cerrado. As ações autônomas do 

empresariado local foram importantes para os anos iniciais, após a criação da APA, por 

motivo da forte liderança exercida pelo Sr. Jackson. Entretanto, após seu falecimento em 

2008, houve arrefecimento das operações para a atividade.  

Nos tempos atuais, a Mambaí Adventure60 e a Cerrado Aventura61, são responsáveis 

quase pela integralidade das ofertas de pacotes de passeios aos atrativos apresentados no 

capítulo 2, item 2.1. As agências são as empresas que mais empreendem no território, fazendo 

os acessos e funcionalidades para os atrativos possíveis, indicando também a necessidade de 

condutores para o acompanhamento e orientação aos visitantes. Entre elas existe uma forma 

diferente de fazer negócios, pois se ajudam mutuamente quando há necessidade.  A 

competitividade em redes está substituindo a tradicional forma de competir individualmente 

(CYGLER et al., 2014 apud Chim-Miki et al., 2016). O comportamento competitivo passou a 

ser um híbrido entre competir e cooperar, que é representado por um novo termo chamado de 

“coopetição” (BRANDENBURGER; NALEBUFF, 1996). No caso da APA, as parcerias 

estabelecidas com a co-criação e co-elaboração de valor, representam um ganho mútuo, sendo 

os atrativos turísticos espaços comuns de operação, cada dia mais fortes nas práticas 

empresariais do território. 

Todos os condutores são treinados pelas agências, pois no território não existem guias 

autônomos credenciados no Ministério do Turismo. É importante ressaltar que a visitação de 

alguns desses atrativos naturais têm grau de dificuldade nos acessos e utilizações perigosas, o 

que faz depender fundamentalmente do acompanhamento de pessoas especializadas. 

Essa habilidade e especialização traz para as agências poder, isso em virtude de 

conhecerem os locais e proprietários dos locais, de terem a experiência necessária para a 

elaboração e manutenção dos acessos e outras especificidades estruturais exigidas para 

execução da atividade turística. Assim, no que diz respeito a estas operações, segundo a 

empresa Mambaí Adventure, são feitos acordos com os proprietários para que eles não 

desmatem o local e elas (operadoras) assumem as responsabilidades ambientais e civis na 

                                                           
58 Dados concedidos em 2018 pela Secretaria de Meio Ambiente do Município de Mambaí. 
59 Homenagem a Itaguassú Lopes da Rocha Zanette.  
60 Agência de turismo - proprietário é o Sr. B. F. L. de Q. 
61 Agência de turismo - proprietário é o Sr. E. M. C. 
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organização da atividade turística. Nesse tipo de parceria, firmada com os proprietários das 

terras onde estão os atrativos, também se interpõe a questão financeira.  

Nesse aspecto, convém destacar que há duas condições de pagamento para as 

propriedades parceiras. Na primeira, alguns proprietários recebem das agências R$ 10,00 por 

visitante para o acesso; já na segunda existem propriedades que recebem mensalmente um 

valor fixo acordado.  Constatou-se que a Cachoeira Paraíso do Cerrado (PC), situada na 

Fazenda Poço Verde e a Trilha Itaguassú (TrI) na Fazenda Bonina, optaram pela primeira 

condição. Entretanto, as agências recebem, mas os pagamentos não são feitos imediatamente 

após as visitas, havendo atrasos que geram a insatisfação desses proprietários. Na Fazenda 

Poço Verde foi encontrado um sistema de controle no qual o proprietário sabia exatamente 

quanto lhe era devido. Em contrário, na fazenda Bonina, indagado sobre os acompanhamentos 

do número de visitas de turistas à sua propriedade, o dono não soube precisar a quantidade, 

em virtude de não fazer nenhum gerenciamento sobre os acessos. Para efeito financeiro, nesse 

caso, valerá sempre o que é contabilizado pelas agências operadoras. 

A Associação Agrovila Mambaí, que tem nos seus limites uma das mais visitadas 

cachoeiras do território, a do Funil (CF), e ainda a Cachoeira do Alemão (CA), compreendem 

as que recebem valores mensais fixos independentemente do número de turistas que lá 

visitam.  Os valores não foram revelados por nenhuma das partes. Denota-se que os donos 

dessas propriedades ignoram a quantidade real de turistas que nelas trafegam e pagam pelo 

passeio às agências operadoras. Por esse motivo, pode-se supor que as agências estabelecem 

com os proprietários uma relação pseudo-amigável na repartição equitativa de ganhos pela 

utilização dos atrativos, tanto pela quantidade, quanto pela demora de pagamento. 

Em uma outra frente de ação, as agências também estabelecem acordos relacionados 

às hospedagens (hotéis) e com restaurantes existentes no território. Na primeira, a ocupação 

dos estabelecimentos hoteleiros para o turismo acontece essencialmente quando essas 

agências direcionam os hóspedes para essas acomodações. Entretanto, as Pousadas Luar 

Encantado e Mambaí In são exceções, visto terem sua própria maneira de prospectar clientes, 

na qual utilizam-se das redes sociais e das indicações de turistas regulares para impulsionarem 

a elevação em suas taxas de ocupação. São elas as duas empresas de hospedagem que mais 

especificamente se voltam à atividade turística. 

No caso dos restaurantes, a parceria se efetiva tanto na alimentação dos condutores 

que não é cobrada, quanto na diferenciação do preço cobrado em relação ao número de 
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turistas que são atendidos por vez. Como será destacado no prosseguimento deste capítulo, 

existe restaurante que abre exclusivamente para atender o turista em situações de maior fluxo.    

A dominação das agências operadoras do turismo na APANRV é substancial e, como 

descrito anteriormente, na operação dos atrativos é total. As atividades são empreendidas 

pelas operadoras de turismo quando das visitações aos rios, paredões de rocha e cachoeiras. É 

o caso da “boia cross62”, descida de rios e córregos (leito do Rio Vermelho63), utilizando boias 

individuais em corredeiras e pequenas quedas d’água e que durante o percurso 

(aproximadamente três horas), permite desfrutar de belas paisagens.  Isso também acontece no 

caso do rapel64  que é utilizado na Lapa do Penhasco (LP)/ Caverna Claraboia, Caverna Borá 

(CB) e o “cascading”, uma modalidade de rapel em cascata, realizada na Cachoeira do Funil 

(CF). Na Cachoeira do Funil também se pratica o pêndulo,  uma atividade de esporte de 

aventura que consiste no “balanço” ou movimento de “vai e vem” sobre as águas da cachoeira 

e a pessoa fica pendurada e presa aos equipamentos semelhantes ao rapel. 

Na grande maioria dos atrativos descritos é preciso seguir por trilhas (trekking) de 

menor ou maior grau de dificuldade, a exemplo da Trilha Itaguassú (TI), muito apreciada 

pelos amantes da modalidade.  Ela tem o trajeto encaixado em um vale do Rio Vermelho e do 

Rio das Pedras em um percurso de 4500mt. Também há prática de flutuação ou mergulho 

operado na Lagoa do Léo (LL) de águas transparentes e de boa visibilidade.  

Para as agências operadores existe no território uma perspectiva de poderem operar em 

torno de 30 atrativos naturais, porém, apenas os destacados no quadro 8 estão sendo ofertados 

à visitação. A seguir são apresentadas as funcionalidades empreendidas conforme 

informações coletadas, observações e visitações efetivadas quando da realização do estudo de 

campo. 

 

 

 

 

                                                           
62 “Boia cross” é uma atividade de aventura que consiste na descida de rios e córregos utilizando boias     

Individuais (MAMBAÍ ADVENTURE, 2018). 
63 O Rio Vermelho onde se pratica o “boia cross” está encaixado em um cânion com paredões calcários de 

90mts de altura. (CERRADO AVENTURA, 2017). 
64 Rapel é uma atividade vertical praticada com uso de cordas e equipamentos adequados para a descida em 

alturas. A palavra de origem francesa (rappel) significa “chamar” ou “recuperar” (CERRADO AVENTURA, 

2018). 
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Quadro 8 -  Funcionalidades empreendidas até 2018 nos atrativos turísticos ativos para visitação APANRV 

Atrativo 

 

Serviços ofertados/ Funcionalidade Nível de dificuldade65 

(CA)-Cachoeira do Alemão 

 

Trilha / banho   

Trilha - 200 mt 

 muito fácil 

(CB)-Caverna Borá 

 

Caminhada dentro da caverna - 1.100 mt 

(travessia) 

Trilha até a caverna - 600 mt 

 médio/difícil 

(CF)-Cachoeira/ Caverna do 

Funil 

 

Trilha/Cascading (rapel em cachoeira) / 

(5,8km do centro da cidade Mambaí)  

Pêndulo e banho / Trilha até a cachoeira – 

980 mt 

fácil/médio/médio/ 

muito fácil 

(LD)-Lapa do Córrego das 

Dores / Claraboia. 

Rapel/(trilha) 

Trilha até a caverna - 500mt 

dentro da caverna -160mt 

fácil/médio  

(LP)-Lapa do Penhasco 

 

Tirolesa//(trilha) 

Trilha até a caverna - 200mt 

dentro da caverna - 380mt  

travessia - 1.400mt (cabo) 

médio/difícil 

 

(LSC)- Lago Santa Catarina Passeio e caminhada no centro da cidade  fácil 

(PA)-Poço Azul66 (Fundão) Trilha/banho - 3.500mt 

 

médio/difícil 

(PC)-Paraíso do Cerrado Trilha-banho/mergulho - Tamanho da 

Trilha – 700mt 

 

médio/fácil 

Parque Natural Municipal 

do Pequi67 

Área de Conservação com 2.300 hectares muito fácil 

(LRP) - Caverna-Lapa do 

Rio das Pedras 

Trilha (caminhada) / banho médio/fácil 

(TR) - Tirolesa68 Trilha até a tirolesa - 250mt 

 

muito fácil  

(TrI)-Trilha Itaguassú69 

Caverna Lapa do Vermelho 

I  

Trilha -Tamanho 4.500mt 

 

médio/difícil  

Fonte: Cerrado Aventura / Mambaí Adventure (Agências operadoras de turismo da APANRV). 

 

                                                           
65 O nível de dificuldade tem como referência a operação executada pelos condutores e agências de turismo no 

território. 
66 Conjunto de três piscinas naturais com águas azuis abastecidas por pequenas cachoeiras. Antigamente o 

espeço era conhecido como Fundão da Boa Esperança. 
67 Pontos limites 14•31’47.69”-46•01’42.19”/ 14•31’08.13”-46•03’50.83”/14•31’15.69”-46•06’22.24”/ 

14•34’13.51”- 46•02’48.18”/ (CERRADO AVENTURA, 2018). 
68 Atravessa cânion sobrevoando um córrego que passa em frente à caverna Lapa do Penhasco. 
69Encaixada por entre os vales e cânions do Rio Vermelho e do Rio das Pedras / Trilha não recomendada para 

crianças e idosos/banho. 
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Os produtos e serviços empreendidos descritos no quadro 8 podem funcionar como 

propulsão para mais iniciativas e criações de muitas outras pequenas ofertas, agregando valor 

ao ponto visitado. Neles estão as oportunidades de outros pequenos negócios adjacentes 

ligados aos atrativos e que poderiam ser empreendidos pela comunidade como: alimentação, 

artesanato e ferramentais. Como descrito no quadro 6, no capítulo anterior - item 2.1 - existem 

ainda espaços turísticos potenciais que se apresentam em fase de análise para melhor 

utilização; um deles ainda desativado por motivo de impedimento técnico e outros que 

precisam de aperfeiçoamento em seus trajetos e estruturas.  

É imperioso entender o comportamento do consumidor que se interessa pelo 

ecoturismo. Esse público se importa com a característica dos serviços, segurança e 

equipamentos, bem como com a autenticidade e tipicidade da experiência, além do estado de 

conservação do ambiente, muito mais do que com o custo da viagem (BRASIL, 2010). Ele 

almeja por paisagens autênticas, assim, “a natureza desperta fascínio nas pessoas, que buscam 

no contato com a mesma, recuperar suas energias e aliviar as tensões do dia a dia” 

(GONÇALVES, 2009, p. 1). O segmento ecoturístico tem sua estruturação não só no 

comportamento do turista, mas na construção e na organização do espaço a ser ofertado para 

sua prática. Deve conter, este segmento, uma série de aspectos que harmonizem conservação, 

preservação, manejo e obtenção de recursos.  Menezes (2015) retrata o assunto da seguinte 

forma: 

 

As construções devem ressaltar a cultura local e fortalecer a identidade local sem 

infringir o meio ambiente. É necessário também, a promoção de informações 

(história, significado) acerca do ambiente natural e sua cultura, conhecido como 

interpretação ambiental (MENESES, 2015, p. 2). 

 

Subentende-se assim, que seus operadores devam ser especialistas na interpretação 

ambiental, que é um fator fundamental para a composição do segmento. No caso dos 

condutores da APANRV, há pouco domínio na interpretação ambiental, tipologia florística e 

da fauna em geral, especialmente, as bioespeleológicas. Sobres esse aspecto o MTUR ressalta: 

 

Ao se estruturar um empreendimento para o desenvolvimento da atividade 

ecoturística, é preciso considerar que a infraestrutura deve expressar e fortalecer a 

identidade do território, sem agredir a paisagem. A ambientação dos equipamentos e 

o uso de materiais, artesanato e gastronomia locais, permitem ampliar as 

possibilidades de interpretação de características importantes do meio ambiente e da 

cultura em que o ecoturista está inserido. Além de estimular, fortalecer e resgatar o 

uso de técnicas tradicionais na confecção de produtos, que geram emprego e renda 

para as populações locais (BRASIL, 2010, p. 23). 

 

Dos atrativos descritos no quadro 8, coube destaque para o que se encontrou na 

organização de alguns espaços. Pode-se afirmar que a estruturação desses locais de visitação 
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mostrou elaborações de ações que contribuíram na agregação de valor turístico ao atrativo. 

Desta maneira, traz-se como primeira referência o realce dado pela família proprietária da 

Cachoeira Paraíso do Cerrado (PC), que conseguiu construir um cenário conveniente, com 

usufrutos pertinentes ao que o ambiente natural e cultural pode oferecer e que chamam 

atenção dos turistas. 

Nesse caso, a família proprietária conseguiu dar um aspecto empreendedor na 

comparação com outros atrativos e acessos elaborados da APANRV. Além do atributo 

natural, foram observadas as formas criativas dadas pelas informações a respeito do atrativo, 

as sinalizações e serviços disponíveis, como segurança, alimentação e cortesia no atendimento 

atencioso e direto dado pelo proprietário e familiares. São esses pequenos aspectos que 

encantam o turista e o fazem retornar à localidade. 

Boullón (2002, p. 162) ressalta que “mediante a aplicação dos sistemas analíticos 

indicados, é preciso produzir uma informação descritiva para que os turistas possam 

compreender a paisagem; no entanto, para que a informação seja útil dever ser comparável”.  

Na afirmação do autor compreende-se que há uma valorização do espaço quando ele é 

explicitado e entendido pelo turista que reflete sobre ele, comparativamente, tornando-o 

competitivo em vista de outros lugares. Mormente, quem oferta o espaço natural ou cultural 

pode estabelecer uma comunicação com o turista, coletando informações de necessidades e 

estas passam a ser transformadas em objetos e ações, considerando que o espaço pode ser 

adaptado para atendê-las.  

Descrevendo detalhes acerca do que foi constatado, apresentam-se alguns diferenciais 

importantes na Cachoeira Paraíso do Cerrado. O primeiro está na própria recepção do 

proprietário, sempre com sorriso no rosto e se mostrando disposto a compartilhar informações 

sobre o atrativo. O que se apresentou como mais operacional nessa atração e que agrega valor 

para o lugar, para começar, é a oferta do espaço para camping, sendo que além da área 

destinada para tal, o proprietário ainda aluga barracas para a acomodação do visitante 

desprevenido. Tem estacionamento amplo, podendo o turista levar seu carro até mais próximo 

do acesso à cachoeira. Também se verificou a existência de elementos de comunicação, 

estabelecidos de forma simples e objetiva, com placas contendo informações colocadas onde 

os visitantes podem facilmente notá-las. 

Com base no que foi explicitado, na figura 15 são mostradas informações básicas 

sobre os critérios do percurso da trilha, declive, condições de uso e outras características deste 

atrativo. 

 



116 

 

 
 

Figura 15 - Informações/serviços sobre a Cachoeira Paraíso do Cerrado-Damiánópolis (GO) 

 

Fonte: O Autor, 2018. 

 

 Observa-se a pertinência do que é passado ao turista em relação às possibilidades 

disponibilizadas sobre o atrativo, o que traz uma sensação de segurança e isso é 

complementado mostrando-se os itens de prevenção de afogamentos (figura 16).  

 
Figura 16 - Coletes salva vidas-Paraíso do Cerrado - Damianópolis  

 

Fonte: O Autor, 2018. 

 

Há preocupação com o que é conveniente e esperado pelas pessoas e cuidados em 

relação à higiene dos banheiros, assim, oferta além do banho, lanches e alimentação, que 

inclui comidas típicas, para os que fazem camping no local (figura 17). Oferece, ainda, acesso 

à internet, o que nos dias atuais diminui a sensação de isolamento das pessoas e que, por sua 

vez, viabiliza que os visitantes informem em tempo real, ao mundo exterior, suas sensações 

no aproveitamento das belezas e conveniências do lugar.  
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Figura 17 – Comunicação – higiene – alimentação - Cachoeira Paraíso do Cerrado  

 

   Fonte: O Autor, 2018. 

 

Os anfitriões costumam utilizar das suas experiências com algumas plantas medicinais 

(quadro 9) como: alfavaca/manjericão, mastruz, sucupira, barbatimão, São Caetano, 

ofertando-as a quem os visita.  

Quadro 9 – Plantas medicinais cultivadas na PC- Fazenda Poço Verde (GO) 

Espécie Nome científico Indicado para: Imagem 

Alfavaca/manjericão 

 

Ocimum basilicum  Temperos; Chá 

digestivo, 

antiespasmódico 

gástrico (reduz 

contrações 

musculares 

involuntárias), 

galactógeno 

(produção de leite), 

béquico (acalmador 

da tosse) e 

antirreumático. 

 

 

 

Barbatimão  

 

Stryphnodendron Planta anti-

inflamatória; 

cicatriza feridas, 

hemorragias, 

queimaduras, dores 

de garganta 
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Mastruz Chenopodium 

ambrosioides 

Planta anti-

inflamatória e 

utilizada para curar 

gripes 

 

São Caetano 

 

Momordica 

charantia 

Planta trepadeira 

com frutos amarelos 

e folha amarga, que 

trata diabetes, 

feridas, internas e 

externas  

Sucupira  

 

Pterodon 

emarginatus 

Trata artroses, 

gastrites, rouquidão, 

vermes intestinais, 

hérnias de disco, bico 

de papagaio, diabetes 

e outros. Também 

usada como 

antibiótico.  

Fonte: Nílcia Santos, 2018. 

 Esse aspecto é muito atraente para aqueles que se interessam por plantas que trazem 

algum afeito para o bem-estar do corpo. Além desses atrativos, a propriedade apresenta 

tradicionalidades com a presença de ferramentas de produção como as apresentadas na figuras 

18, para moer para cana-de-açúcar e na figura 19, para produzir farinha. 

 

Figura 18 - Engenho de cana na Fazenda Poço Verde   Figura 19-Casa de farinha na Fazenda Poço Verde 

 

     Fonte: O Autor, 2018. 
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A figura abaixo mostra banco para descanso e corrimãos para apoio durante o trajeto pela 

vista e retorno da cachoeira. Sinônimo de mais segurança nos acessos para apreciação do 

atrativo por parte do turista.  

Figura 20 - Construções dos acessos e da Cachoeira Paraíso do Cerrado 

 

Fonte: O Autor, 2018. 

 

Nota-se, com base no que foi apresentado na Fazenda Poço Verde, que o “[...] turismo 

é um dos principais meios de valorização do espaço geográfico” (MELO et al., 2017, p. 203). 

Essa valorização passa pelo esforço empreendedor, intensificado por práticas que visam 

atender os visitantes com excelência e atuar nas ações promocionais para difundir o atrativo, 

tanto com cartões, panfletos e banners espalhados no território, quanto nas mídias sociais. 

Nesse sentido, o Sebrae (2007, p. 12),  reforça que  “as características dos atrativos naturais 

e/ou culturais, a qualidade das atividades e experiências oferecidas, a gestão, promoção e 

comercialização desses empreendimentos são determinantes para o desenvolvimento e nível 

de competitividade do destino”. Assim, a paisagem se complementa não ficando 

empobrecida, presa tão somente pelo aspecto cênico natural que já lhe é peculiar. 

Todavia, encontramos pontos fracos na fazenda Poço Verde, o primeiro aquele 

contextualizado pela falta de sinalizações na GO-236 desde a entrada da APA em 

Buritinópolis, passando por Mambaí até Damianópolis, que poderiam indicar localização e 

distâncias do atrativo. O outro, da alçada do poder público, gira em torno das condições de 

tráfego da Estrada Boa Esperança que liga Damianópolis à Fazenda Poço Verde, um trecho de 

quase 16 km não asfaltados, que na época das férias escolares (janeiro), coincidentemente 

chuvoso, por vezes fica intransitável. O estado da estrada, mesmo em época de seca, também 

não é satisfatório. 
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Nas ofertas turísticas da APANRV adicionam-se alguns espaços e empreendimentos 

que se mostram aconchegantes e evidenciam a hospitalilidade local, onde pode-se encontrar 

alternativas de acomodação e/ou  boa  culinária regional . 

O primeiro deles é o Rancho do Zé (figura 21), localizado a 4,05 quilômetros (km) em  

Mambaí, com seu acesso identificado já na rodovia GO-108/236. O espaço foi empreendido e 

elaborado não só para o visitante, mas disponibilizado ao público local. Também tornou-se o 

ponto de encontro de ciclistas para a prova tradiconal de montain bikes, no 1º semestre do 

ano. 

 

Figura 21- Rancho do ZÉ-Mambaí 

 

Fonte: O Autor, 2018. 

 

O Restaurante da Dona Eide, localizado às margens da GO-108/236, a 7 km de 

Mambaí, às margens do Corrego Ventura e semelhante ao do Rancho do Zé, é o mais 

requisitado pelas agências de turismo quando se trata de comidas tradicionais do território. 

Elas são feitas no fogão à lenha e serve-se a galinha caipira com pequi, abobrinha, peixe frito, 

feijão tropeiro (figura 20), dentre outras. Tem preço único (atualmente de R$ 25,00), podendo 

o visitante comer a quantidade que desejar. Beneficia-se principalmente das visitações feitas à 

Cachoeira do Funil (distante 2 km) e da Tirolesa. 
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 Figura 22- Tradionalidades culinárias – Restaurante da Eide-Mambaí(GO) 

 

Fonte: O Autor, 2018. 

 

  Apresenta estrutura simples e está sendo edificado como demonstrado nas figuras 23 

e 24. Dificilmente ele é disponibilizado à população local em virtude de atender as demandas 

encomendadas pelas agências e hotéis. 

 

Figura 23 - Estrutura física do restaurante da Eide       Figura 24 - Acesso do restaurante da Eide GO-108 

 

Fonte: O Autor, 2018. 

                                                  

Se fizermos uma comparação nos dois últimos empreendimentos para turistas, Rancho 

do Zé e Restaurante da Eide, embora estes tenham essencialmente as mesmas características, 

há disposições diferentes no sentido do atendimento aos visitantes. No quadro 8 são 

demonstrados alguns aspectos que os distinguem e podem influenciar na opção do turista: 

 

                Quadro 10 – Comparativos de serviços Rancho do Zé e Restaurante da Eide (set. 2018) 

Serviços Rancho do Zé Restaurante da Eide 

Utilização do espaço  Multiuso. Apresenta  área para 

camping, quiosques na beira do 

Córrego Ventura, apresentações de 

shows e eventos, com espaço para 

Exclusivamente refeição  
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estacionamento área para pequenas 

Sinalização  Bom acesso de localização e uso interior Nenhuma sinalização na 

rodovia (GO-108/236) 

para indicar  sua 

localização, mas com bom 

acesso ao local. 

Relevância do espaço 

natural 

Aproveita dos aspectos naturais do local; 

o Córrego Riachão como item de serviço: 

pesca, banho, contemplação e esporte; 

oferta de espaço para camping e outros 

eventos. 

O Córrego Riachão é 

apenas mais um 

componente da paisagem 

natural, não sendo 

utilizado como 

atratividade do local. 

Comunicação/Informação  

 

 

Divulgação local e difusão em mídia 

social: 

https://www.facebook.com/ranchoze 

Nenhuma exposição 

comunicativa massificada, 

visto não ter anúncios ou 

difusão efetiva dos seus 

serviços nem no 

município ou nas mídias 

sociais. 

Segurança  Cuidado com coletes e banheiros 

estruturados 

Nenhuma indicação.  

Pró-atividade de ações Independência nas ações em relação as 

agências de turismo e hotéis do território. 

Dependência de 

indicações das agências e 

hotéis para efetiva 

operação. 

Gastronomia  tipicidades regionais e outros pratos 

opcionais  

Tipicidades regionais. 

Fonte: O Autor, 2018. 

 

Dentro do que foi observado no quadro comparativo, o Rancho do Zé aproveita-se das 

condições que são oferecidas em seu espaço, utilizando-o em diversidade de formas que 

adicionam valor ao empreendimento, tanto para o público local, quanto para aqueles que vêm 

de fora. Já no restaurante da Dona Eide, o foco é a culinária regional, relegando as 

potencialidades espaciais que estão à sua volta. 

Outro empreendimento observado está inserido na rede hoteleira visitada em Mambaí. 

Trata-se da Luar Encantado Pousada e Camping (PLE) – figura 25 – localizada a 2,1 km do 

centro da cidade de Mambaí na Rua Filogônio Joaquim da Costa, sem número, Zona Rural. O 

estabelecimento, embora esteja próximo ao centro da cidade, situa-se na Zona Rural. Ele se 

aproveita dos atrativos da APANRV no complemento das ofertas que oferece. A empresa, ao 

mesmo tempo que é independente das agências de turismo na prospecção de clientes, faz 

parceria com elas para as visitações desses atrativos, complementando sua oferta de serviços 

ao turista.  A pousada destaca em sua missão empresarial que é um espaço criado com o 

intuito de oferecer para as pessoas aconchego em meio a natureza, sobretudo com conforto.  O 

https://www.facebook.com/ranchoze
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que equivale a dizer que o foco principal do negócio é a hospedagem e que empreende suas 

ações aproveitando-se dos aspectos naturais, dando um clima de campo aos visitantes. 

Figura 25 – Hotel Luar encantado - Acomodações 

 

Fonte: Fonte: O Autor, Luar Encantado, 2018. 

 

No tocante à confortabilidade da estadia do visitante, seus aposentos são todos bem 

estruturados, têm opção para suítes com ar-condicionado ou ventilador, com ou sem frigobar, 

além de oferecer café da manhã farto com opções variadas à mesa. Nesses itens não há 

diferenciais expressivos em relação aos outros bons hotéis da UC. 

 A grande diferença da empresa em relação às hospedagens na APA é a oferta de áreas 

para camping, onde o espaço é bem estruturado, contendo cozinhas e banheiros bem 

aparelhados. Atende, assim, um outro tipo de público, mais despojado e menos exigente com 

relação à acomodação requintada.  No espaço comum apresentado pela pousada se oferece 

local para demonstração e reconhecimento de árvores típicas do Cerrado como Aroeira 

(Schimus terebinthifolius), Angico (Anadenanthera falcata), Araticum (Annona crassiflora) e 

outras. Disponibiliza também piscinas, fogões a lenha para que os hóspedes elaborem outras 

refeições do dia, como almoço e jantar, além de pequeno trecho para banho de rio, devido a 

propriedade estar às margens do Córrego Riachão.  

Algumas áreas da Luar Encantado são destinadas ao manejo de horta, tanto para o uso 

interno na elaboração de pratos para as refeições ofertadas pela pousada, quanto para o 

manuseio do visitante que se interessa pela prática de plantio e colheita de hortaliças e 

verduras. Existem, também, espaços reservados para encontros em grupo ao ar livre para 

simples convívio harmônico ou em serenatas em volta de fogueiras. Como opção para aqueles 

que querem ficar sozinhos, foram elaborados ambientes para isolamento e pleno descanso.  

Na pousada há, ainda, vários anúncios/placas dentre os trechos percorridos que solicitam o 
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cuidado com o lixo, visto que, como filosofia da organização do lugar incentiva-se a 

consciência no tratamento de rejeitos. É regra que os dejetos gerados durante a estadia sejam 

carregados com os visitantes quando da sua saída.  

Dessa forma, encontramos na Fazenda Poço Verde, na Luar Encantado e no Rancho 

do Zé evidências de ações criativas e inovadoras na gestão de seus patrimônios e espaços 

construídos para o turista. Esses lugares e seus empreendedores podem servir de referência 

para outras localidades, na atitude de seus proprietários tanto no aproveitamento dos atrativos 

da UC, como nas oportunidades de tudo que o ambiente natural e cultural da APA pode 

propiciar. Mantém critérios definidos que conduzem à proteção e interpretação do ambiente, 

dele se utilizam, satisfazem necessidades e geram resultados.  

Todos os empreendedores nas localidades citadas têm suas famílias envolvidas e 

empregam outras pessoas. Especialmente na Pousada Luar Encantado, além de 4 familiares, 

envolve 01 funcionários com vínculo empregatício, consegue atrair retornos de turistas e 

manter boas taxas de ocupação, chegando a 100% em alguns períodos de feriados e férias. No 

Rancho do Zé são 02 pessoas colaboradoras com registro em carteira de trabalho e também 

apresenta bom movimento de pessoas nos finais de semana, atuando também na captação de 

eventos locais, como encontros esportivos e festas particulares. Na Fazenda Poço Verde, a 

Cachoeira Paraíso do Cerrado é, incontestavelmente, o atrativo mais conhecido da APA, 

como será demonstrado mais adiante em nossa pesquisa. 

 Ademais, faz impulsionar outros serviços nos municípios da UC, como fornecedores 

de panificação, frutas, hortaliças, legumes, além de movimentar lanchonetes, bares e outras 

lojas, trazendo movimentação econômica e demandas sociais. 

Desta maneira, constata-se que os espaços, paisagens e territorialidades, podem ser 

bem utilizados ou subutilizados, dependendo da visão empreendedora e dos objetivos a que se 

propõem.  Os serviços disponibilizados integram o produto turístico, cuja importância 

Boullón (2002) destaca, afirmando que 

 

[...]não são os únicos nem os mais importantes componentes, porque, na realidade, 

os serviços são mais um meio do que um fim: o fim é a prática de atividades 

turísticas. [...] O que ocorre é que o turista compra tais serviços para resolver suas 

necessidades elementares de dormir, comer e deslocar-se, mas sua verdadeira 

motivação é a de realizar outras atividades. Consequentemente, à acepção 

tradicional do produto é preciso somar outra, que, levando em conta o consumidor, 

estabelece que para o produto turístico é aquele que permite passear, visitar os 

atrativos, fazer esporte e divertir-se (BOULLÓN, 2002, p. 46). 

 

Compreende-se que para construção do espaço turístico, é preciso reunir um conjunto 

de componentes e elementos adjacentes, valendo-se do que os ambientes naturais e culturais à 
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sua volta podem oferecer, para obter os melhores resultados. Para o incremento da atividade, 

Macedo e Rocha (2016) alertam que: 

 

[...] a existência dos mesmos por si só não é fator de desenvolvimento para região. É 

preciso que, atrelado ao atrativo, exista infraestrutura de acesso, sinalização turística, 

equipamentos de alimentação, lazer, hospedagem, escritório de informações 

turísticas, profissionais capacitados, etc. (MACEDO; ROCHA, 2016, p. 402). 

 

É um processo de gestão que deve se utilizar de práticas acessórias, de maneira 

eficiente e eficaz, para que o visitante atinja seus interesses fins de entretenimento e diversão, 

trazendo em contrapartida benefícios para as comunidades e populações locais.  

Em posição também destacável no sentido de utilização dos atrativos naturais e 

culturais, o turismo de aventura/esportivo na APA é promovido com intensidade em 

Buritinópolis e Mambaí. A Tirolesa (TR) - figuras 26 e 27 -, é indicada como um ponto 

turístico específico e, na verdade, é um serviço oferecido como descrito no quadro 5 da página 

86, no segundo capítulo deste estudo. Destaca-se pela dimensão e instalações para travessia de 

um lado para o outro na Lapa do Penhasco (LP).  

 

Figura 26 - Travessia da Tirolesa (TR)             Figura 27-Terminal e mirante (TR) – Buritinópolis-GO 

 

Fonte: O Autor, 2018. 

 

Outra iniciativa relevante para atração de visitantes e, que está dentro da esfera 

esportiva, é criação de provas de montain bike que acontecem frequentemente com datas e 

percursos variados durante o ano. No Quadro 11 estão relacionadas algumas provas que, por 

vezes, fazem com que os participantes cheguem aos principais atrativos da UC. 

 

 

 

Quadro 11 - Provas de montain bikes em Mambaí 
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Fonte: Mambaí Adventure/Cerrado Aventura/ Wikiloc (2018)-(*)-Cross-Country Olímpico, prova mais 

tradicional do montain bike em circuito fechado/(**)-Montain bike 

 

As provas mobilizam a população da cidade e algumas outras concentrações urbanas e 

comunidades do território mambaiense e, todas são basicamente da iniciativa privada, 

trazendo participantes de todo o estado e até de outras unidades da Federação. 

Três atrativos chamaram a atenção na pesquisa feita na APANRV e dizem respeito à 

forma e condição de como as comunidades tratam suas potencialidades de visitação e 

produção de serviços para atender a demanda.   

O primeiro trata-se da Cachoeira do Funil (CF), uma das mais procuradas pelos 

visitantes. Nela não há nenhuma oportunidade de serviços aproveitados como ofertas 

adicionais ao visitante, a não ser o acesso e uso. O usufruto da comunidade em relação ao 

atrativo se resume ao valor pago à Associação pelas agências de turismo e mesmo assim é 

considerada uma estimativa de acessos feitos por elas, repassando esse valor monetário 

mensamente, o que já foi comentado. Na comunidade existe um estabelecimento, o Bar do 

Turista, encontrado às margens da GO-108/236, que poderia ser mais eficaz em serviços para 

visitantes, mas se limita a comercializar essencialmente bebidas alcoólicas e petiscos. Das 

cinco famílias abordadas próximas ao atrativo, além da agricultura familiar, grande parte dos 

seus integrantes trabalha nas empresas de agronegócio do oeste da Bahia.  

Os dois outros atrativos, são a Trilha do Itaguassú (TI) e Lapa do Rio das Pedras, 

localizadas na Fazenda Bonina onde residem 17 famílias, quase todas ligadas por grau de 

parentesco e que se agrupam nas proximidades dos acessos aos atrativos. A participação nos 

ganhos, por parte de seus habitantes na visitação aos atrativos turísticos, é muito pequena pela 

razão já explicada. Na comunidade Bonina foram entrevistadas 08 famílias, representadas por 

casais e, deles, as mulheres desempenhavam as funções ligadas aos trabalhos domésticos e 

dos cultivos de subsistência da agricultura familiar. Dos homens, 6 estavam aposentados com 

renda entre 1 e 2 salários mínimos e ajudavam suas mulheres nos cultivos.  Dois deles ainda 

mantinham vínculo empregatício com a Santa Efigênia Agropecuária, empresa com atividades 

no oeste da Bahia.  



127 

 

 
 

Os moradores das comunidades citadas não conseguem ver a influência de suas 

participações na atividade turística ou em qualquer processo de mudança nas suas localidades 

por ela provocada. No entanto, o custo econômico da sobrevivência do lugar é baixo, visto 

que eles têm a terra, residência própria e subsistem das pequenas lavouras de hortaliças e 

frutas. A interpretação dada às situações nessas comunidades passa pela percepção de que 

estão satisfeitos com a sua condição atual, acomodados pela alternativa de vínculo com as 

empresas de agropecuária do estado Bahia, mesmo que os salários não sejam tão expressivos. 

Por outro lado, eles desconhecem as possibilidades dos ganhos com as atividades 

turísticas executadas exitosamente em outros lugares. Desconsideram tais possibilidades e, 

também, que estas podem ser estimuladas pelo poder público nas práticas de qualificação, 

gestão e empreendedorismo. Monteiro e Monteiro (2008) comentam que: 

 

Os moradores devem possuir um olhar crítico para a prática do turismo, percebendo 

que este poderá valorizar seus patrimônios culturais, naturais e ainda gerar renda na 

comunidade com a venda do artesanato, divulgação da gastronomia local, etc. É 

necessário ressaltar que a relação entre moradores e turistas deve ser harmônica e se 

caracteriza por ser nutrida de interesses de ambas as partes (MONTEIRO; 

MONTEIRO, 2008, p. 4). 

 

A respeito da participação comunitária, o Sebrae em 2015 realizou o diagnóstico 

“Mapeamento de Setores da Economia Criativa de Mambaí”, elencando as principais 

características das atividades desenvolvidas pelos municípios capazes de gerar resultados 

econômicos. O turismo apareceu como carro chefe, trazendo agregado às tipicidades culturais, 

como a culinária e as feiras cooperativas e artesanatos. O diagnóstico ressaltou que o 

desenvolvimento da atividade turística “protagoniza a relação entre os setores criativos que se 

destacam no campo do patrimônio e expressões culturais, entre eles o patrimônio imaterial, 

artesanato, dança e música, pois existem outros setores que podem se potencializar 

organicamente com outros” (SERVIÇO BRASILEIRO..., 2015).  

Como exemplo, toma-se a empresa Sítio Boca do Mato, que fabrica produtos 

derivados do Pequi, comercializados nas feiras e festas que acontecem nos municípios da UC, 

bem como em eventos de exposição fora do território da APANRV. São produzidos a pasta de 

pequi pura e com pimenta para consumo imediato, molho e licores com sabores diversos 

(figura 28). A iniciativa empreendedora da empresa estabelece uma relação equilibrada e 

harmônica com o ambiente natural para a produção de um alimento tradicional na culinária 

goiana. 
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Figura 28 - Produtos Boca do Mato e empreendedora 

 

Fonte: Boca do Mato/Berquó I.P, 2018. 

A Boca do Mato é uma da afiliadas da Associação Arte e Vida – APA das nascentes 

do Rio Vermelho, criada em 2007. Porém, atualmente com 17 filiados, ela não consegue 

reunir nem atuar com eficácia em prol da visibilidade dos produtos dos seus associados. Seus 

dirigentes têm outras atividades e assim dão pouco direcionamento à entidade. A Feira de 

Artesanato e Gastronomia, que aparecia nas edições da Festa do Pequi, em 2019 não 

aconteceu, contudo, alguns poucos artesãos expuseram individualmente na Festa do Pequi 

seus produtos (figura 29), atitude da Boca do Mato. 

Figura 29 – Artesanato/Gastronomia na APA - 2019 

 

Fonte: Nascimento, Aiderlane /Amorim, Tamires (Empreendedoras), 2019. 

 

 Tem-se, com os exemplos da empresa Boca do Mato e dos artesãos, um tipo de 

empreendedor por oportunidade - concepção definida com base em habilidades individuais ou 

coletivas adquiridas, aproveitadas a partir da análise do ambiente ou cenários espaciais onde 
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se inserem. Ou seja: “Os empreendedores por oportunidade optam por iniciar um novo 

negócio, mesmo quando possuem alternativas de emprego. Eles têm níveis de capacitação e 

escolaridade mais altos e empreendem para aumentar sua renda ou pelo desejo de 

independência no trabalho” (BRASIL, 2012, p. 1). 

 Outros atores atuam de forma autônoma, se aproveitando do que a natureza contempla 

na UC. Há uma boa quantidade de pessoas que comercializam produtos e especiarias do 

cerrado para sobreviverem. Nesse caso são classificados de empreendedores por necessidade, 

ou seja, “aqueles que iniciaram um empreendimento autônomo por não possuírem melhores 

opções para o trabalho e precisam abrir um negócio a fim de gerar renda para si e suas 

famílias” (BRASIL, 2012). É o caso de alguns moradores ou de comerciantes ambulantes às 

margens da BR-020, que vendem pequi, requeijão, queijos (figura 30).  

 

Figura 30 - Venda de produtos às margens da Rodovia BR-020 – Posse (GO) 

 
Fonte: O Autor, 2018. 

 

 O vendedor autônomo tira proveito do movimento de caminhoneiros na BR-020 para a 

oferta de produtos fabricados em Damianópolis. Já a figura 31 retrata outros vendedores 

autônomos comercializando, além do pequi, o araticum70 (Annona crassiflora). 

 

Figura 31 – Venda de Araticum na BR-020 – Barbosilândia - Posse (GO) 

 

                    Fonte: O Autor, 2018. 

 

                                                           
70 O araticum-do-cerrado (Annona crassiflora), da família Annonaceae, é uma fruta nativa do cerrado brasileiro, 

popularmente chamada de marolo, cabeça-de-negro ou bruto. Outros frutos que pertencem à família Annonaceae 

têm forma parecida com o araticum-do-cerrado, como a ata, também conhecida como pinha ou fruta-do-conde 

(Wikipédia, 2018). 
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O que se observou na pesquisa, no que tange a utilização e organização construtiva de 

produtos e serviços turísticos, é que as atividades se apresentam isoladas e desarticuladas 

perdendo a força na composição do produto turístico identitário do território. Destarte, o 

Sebrae, em 2015, ressalta em suas considerações no mapeamento que: 

 

Os desafios da pegada criativa ainda se esbarram na falta de formalização dos 

setores, na educação para formação de competência empreendedoras criativas 

ampliando a mentalidade a fim de aprimorar e viabilizar a formatação de produtos 

associados ao turismo, cultura e gastronomia.  Em outra instância, a organização da 

instituição da governança e sistema de cultura municipal deve ser visto como fator 

de organicidade para amadurecimento do trade a fim de alcançar voos mais altos ao 

alcance de elaboração e produção de projetos e captação de recursos a nível estadual 

e federal (SERVIÇO BRASILEIRO..., 2015, p. 26). 

 

Os setores produtivos não se organizam de maneira a convergir suas criações 

integradamente, o que faz com que atualmente as ações comunitárias sejam esparsas na 

APANRV. A integração poderia contribuir diretamente para as representações culturais, 

artesanato e outros produtos típicos do território, dando maior amplitude de concepção, 

exposição e difusão com consequente resultado econômico. Como exemplo bem-sucedido de 

turismo integrado de comunidades pode-se citar a Rede Tucum71, na qual a atividade turística 

se colocou como elemento no processo de representação social, aproveitando a natureza e as 

culturas locais em bens de consumo. São comunidades pobres, em conflitos territoriais do 

litoral cearense, que comunitariamente são os principais agentes que “contribuíram para 

empreender uma concepção de turismo ambientalmente e socialmente justo” (REDE 

TUCUM, 2017, p. 6).  

Considera-se que esta acepção e atitudes devam ser consideradas prevalecendo frente a 

qualidade do potencial turístico da APANRV. Tanto o SEBRAE (2015), no seu relatório 

indicado anteriormente, quanto com vistas ao que foi mostrado como capacidade criativa no 

estudo, até então, apontam para a coesão de esforços coletivos para produção comunitária.  

No que se refere à percepção dos habitantes do lugar em relação ao turista, Barbosa 

(2005) descreve que, para se analisar o fenômeno turismo, deve-se levar em conta dois 

aspectos importantes ligados ao 

 

[...] interesse dos turistas e o interesse do local que recebe os turistas. [O primeiro] 

procura regiões que oferecem atividades que ocupem seu tempo livre e que atendam 

a seus interesses. O segundo visa atrair os turistas para ocupar o tempo livre dos 

mesmos por meio das atrações que já possui ou que pode criar (BARBOSA, 2005, p. 

108). 

 

                                                           
71 Rede Cearense de Turismo Comunitário que surgiu formalmente em 2008, a partir de uma concepção de 

turismo ambientalmente e socialmente justo em rede e envolvendo a comunidade. 
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  Concordando com o autor e adicionando uma prática vivencial em vendas e 

marketing, pode-se dizer que só se consegue influenciar alguém sobre algum assunto ou 

questão quando se experimenta, analisa o resultado e produz conclusões. Assim, criam-se 

argumentos sobre o que foi positivo ou negativo para convencer aquele a quem pretende-se 

influenciar. Nessa lógica, entende-se que o bem-estar do turista em uma localidade pode estar 

atrelado à relação da população e comunidades locais, com seus atrativos e experiências com 

a atividade turística. Logo, podem influenciar nas indicações, apresentar opções para o 

visitante e criar soluções para suas demandas.  

 Compreendendo essa importância, foram coletadas informações sobre as interações 

das comunidades e populações da APANRV com suas potencialidades ambientais, naturais e 

culturais. Para isso foi elaborado formulário utilizado para pesquisa denominado “Percepção 

da População em Relação ao Turismo na APA das Nascentes do Rio Vermelho” (P.1)72. A 

abordagem foi feita com 13 indagações, sendo que as 5 primeiras apontam as características 

de perfil dos entrevistados e as seguintes são diretamente dirigidas ao tema do turismo na 

APA, foco da pesquisa. A investigação foi realizada em espaços de concentração de pessoas 

como escolas, restaurantes, bancos e até mesmo em via pública, perfazendo uma quantidade 

de 285 abordados nos municípios da UC e adjacências: Alvorada do Norte e Simolândia. A 

faixa etária variou de 14 a 58 anos, abrangendo empresários, trabalhadores com vínculo 

empregatício, autônomos e principalmente estudantes. 

O item 6 (P.1), destinou-se a verificação da usualidade dos atrativos no entretenimento 

e preferências de divertimento dos habitantes de forma geral.  Nessa questão foram dadas 03 

opções para cada participante em escolhas livres e assim, no total, poderiam ser concebidas 

855 citações possíveis para a indicação de lazer, sendo esta a referência para encontrar o 

percentual de apontamentos. Os resultados encontrados revelaram que apenas 29,47% (252 

citações ou 84 pessoas) se referiram ao uso de atrativos naturais ou culturais como lazer. Em 

outro entendimento, 70,53% não fizeram menção ao ambiente como uso de entretenimento. 

Desse último percentual, outra consideração importante é que 27,36% (78) das pessoas, não 

apresentaram sequer alguma opção de entretenimento.  

Algumas explicações podem ser supostas para decifrar os números encontrados. O 

ecoturismo é uma atividade turística diferenciada, pois algumas áreas exigem conhecimento 

técnico para acesso e minucias de planejamento e ciência do meio visitado, além de 

monitoramento ao visitante. São necessários equipamentos específicos e isso torna a 

                                                           
72 Formulário de pesquisa - (P.1) – Apêndice A. 
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modalidade cara para a maioria da população das localidades da UC. Por um outro prisma, o 

alcance do conhecimento técnico pode especializar pessoas em uma atividade profissional 

remunerada, interessante e necessária, visto não haver guias autônomos credenciados no 

Ministério do Turismo. Existe, ainda, como oportunidade de negócio, espaço para lojas 

especializadas na comercialização (venda ou aluguel) de equipamentos específicos e 

apetrechos para o ecoturismo, como capacetes e outras proteções, apropriadas em razão da 

necessidade destes na execução das atividades disponibilizadas. Há nesse sentido, geração de 

emprego e renda. 

 Em um entendimento indutivo, por não haver aproximação com especificidades e 

desconhecimento da existência dos atrativos, não há uso, por parte das comunidades, dos 

espaços ambientais naturais e culturais relacionados à visitação e distração das comunidades e 

populações da APA.  

 Para constatação destes aspectos, este estudo foi ao encontro da noção de quantidade 

de atrativos naturais conhecidos na APANRV (item 7) como um todo. Averiguou-se essas 

informações em Mambaí, separadamente, por entender tratar-se de sede da APA e de ter o 

município um conjunto de atrativos ativos mais anunciados e reconhecidos na UC. A tabela 8 

mostra as percepções obtidas.  

Tabela 8   - Percepção de Espaços turísticos pelas populações da APANRV- (Item 7-P.1)  

1 138 86 156 143 30

% 48,42 30,17 54,73 50,17 10,52

Entre 2 e 5 48 22 35 18 13

% 16,84 8,52 12,28 6,31 4,56

mais que 5 12 8 13 18 13

% 4,21 2,8 4,56 6,31 4,56

Nenhum 89 171 82 122 236

% 31,23 60 28,77 42,8 82,8

1 43 38 44 30 22

% 38,39 33,92 39,28 26,78 19,24

Entre 2 e 5 46 34 27 7 15

% 41,47 30,35 24,1 6,25 13,39

mais que 5 9 3 9 3 2

% 8,03 2,67 8,03 2,67 1,78

nenhum 14 37 25 72 67

% 12,5 33,03 22,32 64,28 59.82
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      Fonte: O Autor, 2018. 
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 O primeiro dado que chama atenção no demonstrativo é o item “cavernas” que 

apresenta número de desconhecimento expressivo por parte do universo pesquisado, 60% ou 

três quintos (3/5) não conseguiram indicar sequer uma delas. Esse desconhecimento é 

preocupante, pois as cavernas são as atrações que tornam a APA especial e diferenciada de 

outras localidades e, como mostrado anteriormente, inserida na classificação oficial de regiões 

turísticas do estado de Goiás que reconhece essencialmente essa perspectiva. O segundo 

aspecto, é que apenas 7,01% do recorte de pessoas investigadas (4,21%+2,80% - cachoeiras e 

cavernas respectivamente), conhecem os atrativos da APA; ou seja, citaram atrativos que se 

aproximam da quantidade efetivamente ofertada pelas agências. O terceiro e último trás as 

médias sobre a existência de atrativos naturais como um todo, estão entre 1 e 2, o que 

significa que a percepção quantitativa dos habitantes acerca das riquezas ambientais ainda é 

muito pequena. 

 Dentre os atrativos mais citados, está disparadamente a Cachoeira Paraíso do Cerrado, 

com mais de 83% das citações e, posteriormente, a Cachoeira do Funil 38%, a Tirolesa com 

12,7%, a Cachoeira do Alemão com 9,22% e de Terra Ronca com 2,5%, embora esta última 

esteja distante mais de 100 km da UC. 

 Em relação aos eventos culturais e tradicionais (Item 8), envolvendo os religiosos e 

outras manifestações folclóricas, os resultados também não demonstraram bons 

conhecimentos, já que apresentaram respectivamente média geral 1,18 e 1,36 de paisagens 

festivas conhecidas pelas pessoas. Essas médias são dos 4 municípios juntos, o que faz crer 

que os acontecimentos festivos lembrados estejam ligados essencialmente às festas das 

padroeiras(os) e sua comemoração não seja de grande interesse para as pessoas de localidades 

adjacentes. Comparativamente, em Mambaí, com um maior universo de pessoas abordadas e 

número de eventos do tipo, não foi muito diferente em relação ao que foi encontrado na média 

geral da UC, visto que, apresentaram de 1,76 e 1,92 respectivamente. 

 Percebe-se, como citado antes, que um dos fatores primordiais para se criar e se inovar 

no turismo é o conhecimento do ambiente e a ciência das paisagens, bem como das relações 

que se apresentam no meio. As comunidade e populações da APANRV não são motivadas 

conhecerem e desfrutarem dos atrativos do território. Elas conhecem pouco e pouco se 

interessam pelas diversidades dos espaços à sua volta. Em consequência disso, há incipiente 

interesse em interações com as potencialidades que o turismo oferece, que ainda apresentam 

poucas perspectivas que motivariam as possibilidades de se empreender na atividade em torno 

dos atrativos.  
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De forma mais objetiva, os itens 9, 10,11, e 13, correspondem às indagações sobre o 

turismo com questões fechadas, utilizam o “sim” ou “não” como respostas possíveis (quadro 

10). Por sua vez, complementou-se a pergunta 11 com as motivações de suas opções pelo 

questionamento do “por que? ”, sugerindo no item “outros” a indicação desses motivos não 

citados na questão principal. Os resultados obtidos se apresentam da seguinte forma:  

 

Quadro 12-Percepção dos habitantes da APANRV em relação ao turismo 

Complementação

sim não s/ resposta por que?

81,75 17,89 0,36

84,21 10,88 4,91

X

67,72 18,60 13,68

%

13.Consegue enxergar possibilidades de negócios a partir do turismo ?  

Perpectivas com o Turismo

11. O turismo pode ser positivo para sua para sua cidade? Se (sim), por que? 86,67 0,70 12,63

Respostas

Questionamentos

9.O turismo influencia a rotina da cidade?

10.Você gosta de turistas visitando sua cidade? 

Aceitação do Turismo

 

Fonte: O Autor, 2018. 

 

O quadro 12, de maneira geral, demonstra que há pouca resistência ao turismo e ao 

turista, visto que nesse quesito encontrou-se 86,67% de aceitação, sendo positivo para o 

território. Nota-se que boa parte dos habitantes vislumbra ou tem perspectivas de 

possibilidades sobre a atividade. No item 13, pelo percentual apresentado as pessoas 

enxergam possibilidades, mas lhes faltam perspicácia na busca de informações e 

conhecimentos, uma vez que existe, também, a perspectiva dos empregos gerados no estado 

da Bahia com o agronegócio.  

Para as respostas livres (por que/outros), afim de capturar concepções das descrições, 

usou-se um critério de controle de palavras ou frases repetidas, considerando-se a sua 

representação quantitativa no universo pesquisado. Desta maneira, procurou-se captar suas 

percepções e opiniões sobre sua aceitação, importância, influências e perspectivas para o 

crescimento da atividade turística no território. Ainda no quadro 1373, pergunta-se o “por que” 

da positividade do turismo. As opções mais identificadas foram: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
73 O quadro apresenta percentual total maior que 100%, visto que, o pesquisado poderia optar por mais de uma 

alternativa.  
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Quadro 13 - Positividade do turismo com maior frequência na pesquisa 

Opções  % 

Movimenta a economia 83 

Valorização da cultura 67,6 

Relação e contato com outras pessoas 62,34 

Comércio aumenta o faturamento 60,73 

Gera renda para população 53,04 

Mais opções de trabalho 48,17 

Ajuda na Preservação da natureza 44,12 

Evita que as pessoas da cidade migrem para outros 

lugares 

32,90 

Melhoria de Infraestrutura da cidade 28,74 

Traz mais entretenimento na cidade (outros 

sugeridos) 

8,12 

      Fonte: O Autor, 2018. 

 

Vê-se que, pelas escolhas mais frequentes descritas no quadro 10, boa parte população 

entende a importância econômica, cultural e a capacidade de troca por meio do contato com 

outras pessoas. Nesse tópico, apenas 2 pessoas responderam que o turismo não traz 

benefícios, o que representa 0,7% do universo abordado na pesquisa. Ainda sobre esse total, 

36 pessoas ou 12,63%, não optaram por nenhuma das alternativas. Por outro lado, 

mencionados como aspectos negativos estão: o barulho, a insegurança, a falta de 

infraestrutura de acessos, os altos custos e a depredação da natureza, figurando como os mais 

apontados pela população e apresentando em seu conjunto uma média de 32,41% de 

indicações.  

 Na interpretação dos dados encontrados na pesquisa de percepção da população, os 

resultados indicam que os habitantes não (re)conhecem a existência do patrimônio ambiental 

no território; e, consequentemente, não usufruem e não participam da sua elaboração.  

Embora tenham ciência de alguns atrativos, eles desconhecem as dimensões que sua história, 

cultura e paisagens territoriais apresentam valorativamente para os que praticam o turismo. 

Esse valor se transforma em oportunidades de ocupação, aumento de renda e melhoria da 

qualidade de vida, benefícios que precisariam ser expostos pelas lideranças locais, civis e 

políticas capazes de influenciar, organizar e divulgar o turismo. 

 Alguns aspectos que contribuem com essa falta de integração das 

comunidades/população à atividade turística foram constatados em Mambaí. A maioria dos 

atrativos são difíceis e distantes dos centros urbanos locais, como demonstrado no quadro 5 
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(item 2.1), que precisam de condutores e conduções que nem sempre ficam a cargo das 

agências operadoras, visto que os turistas   combinam com as agências e vêm em seus 

próprios veículos para chegar aos acessos.  

Para usufruir dos espaços naturais turísticos em Mambaí, em sua maioria, a população 

precisa pagar às agências o mesmo preço que o visitante. É importante citar que os preços das 

expedições variam entre R$35,00 e R$50,00 por pessoa, incluindo entrada, seguro, 

equipamentos, isso por vezes para um único atrativo. Considerando que em dezembro de 2018 

o salário médio do trabalhador dos municípios da APA girava em torno de 1,6 salários 

mínimos ou R$1.526,40 (INSTITUTO BRASILEIRO..., 2018), um passeio feito por meio dos 

pacotes ofertados representaria entre 6,87% e 9,82% do orçamento familiar. Isso para uma 

família de 3 pessoas, sem contar alimentação ou transporte, o que influencia substancialmente 

o contexto econômico destas.   

 No item mobilidade na APA, um detalhe importante destacou-se na investigação. Só 

há uma empresa de transporte coletivo interestadual, a Viação Rio Sul, que liga seus 

municípios aos adjacentes como Alvorada do Norte, Simolândia e Sítio d’Abadia. A empresa 

inicia a viagem em Brasília (DF) todos os dias às 13:00h e vai até o município de Formoso no 

estado de Minas Gerais, retornando na manhã do dia seguinte, cujo trecho é feito pela rodovia 

GO-236/GO-108. Não há outra alternativa para locomoção daqueles que não têm veículos 

próprios na UC e que, sobremaneira, determinam as escolhas de lazer em relação aos 

atrativos. 

 Em um outro aspecto percebeu-se, também, pouca divulgação dos espaços turísticos 

naturais nos centros urbanos locais inseridos na APA e municípios adjacentes. Dessa forma, 

não dá a difusão merecida ao patrimônio natural e cultural do território. Isso prejudica o 

posicionamento e a lembrança na mente das pessoas, na utilidade desses espaços para o lazer 

e o consequente envolvimento dos moradores na manutenção de seu ambiente, sua cultura e 

história. 

Do ponto de vista empresarial, Mambaí e Posse são os municípios que mais oferecem 

serviços direcionados à atividade turística. Em Posse, atualmente, existem mais de 06 

estabelecimentos hoteleiros de pequeno ou médio porte, que oferecem adequadas 

acomodações para visitantes, além de muitas outras pequenas pousadas. Mambaí dispõe de 11 

hotéis ao todo, Damianópolis de 03 e em Buritinópolis não existem hotéis nem pousadas para 

os visitantes. Contudo, quando se observa os estabelecimentos inscritos no Cadastro Nacional 

de Prestadores de Serviços Turísticos-CADASTUR (Tabela 9), que é uma obrigatoriedade 



137 

 

 
 

estabelecida pelo MTUR por meio da Portaria n.º 130, de 26 de julho de 2011, percebe-se a 

pequena quantidade de empresas cadastradas. 

Tabela 9 - Atividades e empresas constantes no MTUR-CADASTUR (2018) 

Itens 

Municípios 

Mambaí Posse 

2015 2018 2015 2018 

agências de turismo 2 2 0 0 

meios de hospedagem 5 5 0 1 

transportadora turística 0 0 1 3 

restaurantes, cafeterias, bares e similares 8 7 0 0 

Fonte: MTUR-CADASTUR, 2018. 

 Observa-se que nos outros municípios da UC, Buritinópolis e Damianópolis, não 

existem estabelecimentos cadastrados no MTUR. Também, nos números expostos, evidencia-

se inclusive, a diminuição da quantidade de estabelecimentos (restaurantes e bares), que cai de 

8 para 7 em Mambaí.  

 Na APANRV, a grande maioria das empresas é de microempresas individuais (MEI) 

ou empresas Individuais de responsabilidade limitada (Eireli74). É uma característica do setor, 

visto que, “cerca de 95% do conjunto de atividades da cadeia produtiva do Turismo é 

composto por micro e pequenas empresas” (MTUR, 2018).  

Os números da tabela 9 demonstram, também, que as empresas ainda não atentaram 

para a importância do seu registro de conexão oficial com a atividade turística. Convém 

ressaltar que o não registro implica no perigo de autuações por parte da MTUR. Além disso, 

as empresas perdem a possibilidade de engajar em programas de treinamento, linhas de 

crédito para financiamentos especiais e apoios à eventos. A exemplo, existe linha de crédito 

do Fundo Geral do Turismo (Fungetur), programa de política de investimentos destinado à 

“[...]elevação do nível dos serviços prestados ao turista e na expansão das oportunidades de 

instalação de novos negócios e de geração de emprego e renda, em atividades direta ou 

indiretamente ligadas ao turismo” (BRASIL, 2018) 

Em um outro olhar, pelo prisma mercadológico, os dados do CADASTUR para o 

território podem mostrar a pequena quantidade de empresas com vontade de se expor nacional 

                                                           
74 Formato empresarial que pode ser constituído por apenas um sócio (SEBRAE, 2018). 

http://www.turismo.gov.br/legislacao/
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ou internacionalmente, tornando-se opção para o turista de outras regiões do País ou 

estrangeiro.  Paralelamente, os municípios também perdem com a falta de cadastramento das 

empresas, visto que os incentivos do Governo Federal para incrementos em infraestrutura na 

atividade são relacionados com o número de organizações cadastradas.  

 Para decifrar melhor os meios de hospedagem no território, encontraram-se alguns 

dados na pesquisa (P.1-H)75 que são importantes para se entender os mecanismos do ramo em 

relação ao turismo. Dos 15 hotéis e pousadas localizados em Mambaí, apenas 02 tem suas 

atividades integralmente dirigidas para o turismo, todos os outros têm seus frequentadores 

públicos oriundos do agronegócio. São eles representantes comerciais regulares, ou os 

trabalhadores temporários que participam das safras e entressafras. Os turistas dificilmente 

ocupam dependências por mais de 3 dias e, normalmente, podem ser encontrados nas cidades 

em finais de semana ou em feriados prolongados.  Quando indagado na pesquisa acerca da 

ocupação de quartos, um dos proprietários de hotéis em Posse afirmou “que os hotéis na 

cidade são usados com frequência quando os bancos estão abertos, durante a semana”, isso 

demonstra a forte relação da movimentação do comércio agropecuários e de serviços.  

         Em Mambaí, embora haja um maior movimento de turistas, as ocupações não são muito 

diferentes. No que diz respeito ao setor bancário, essencial para o turismo, há o agravante de 

ter apenas um caixa eletrônico do tipo “24 horas”, e uma cooperativa bancária, inexistindo 

estabelecimentos bancários comerciais. As empresas hoteleiras apresentaram uma média de 

influência do turismo de 31%, número referenciado pelos registros das agências operadoras, 

suas principais parceiras e divulgadoras diretas na atividade. Nessa lógica os espaços 

turísticos procurados e indicados estão muito vinculados à sugestão das operadoras, visto que 

os turistas independentes são raros. Para os visitantes que buscam o turismo de fato, os hotéis, 

em sua maioria, não apresentam sites eficientes com informações precisas, tampouco de 

equipamentos ou outros acessórios para que os turistas participem dos atrativos. 

De forma geral, nos hotéis não existe material promocional como folhetos ou 

catálogos divulgando os atrativos turísticos do território. Neles, citaram em média que 

conhecem 02 atrativos, sendo os mais mencionados a Paraíso do Cerrado e Terra Ronca. 

Nesse caso, esses atrativos são os mais sugeridos também. Na maioria dos estabelecimentos 

só se coletam os nomes e os telefones dos hóspedes, não sendo relevante para eles a 

procedência e os objetivos da viagem como informações adicionais; assim, perdem aquelas 

                                                           
75 Instrumento de Pesquisa-Entrevista em Hotéis, pousadas e similares 
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que poderiam ser úteis para ações independentes com vistas a atrair clientes em situações 

futuras.  

Os representantes das empresas de hospedagem foram unânimes em dizer que as 

cidades não estão preparadas para o turismo em virtude da falta de infraestrutura em serviços, 

já descritos anteriormente, como bancos e transporte coletivo, mas especialmente de asfalto e 

coleta de lixo na cidade. Há também desconhecimento sobre o fato de os municípios estarem 

localizados em uma APA e, nesse quesito, poucos empresários souberam definir importância 

e conceitos do que seria uma área protegida.  

Do ponto de vista da mão de obra empregada no segmento na APA em estudo, esta 

apresentou média de colaboradores diretos de 4,73, cujo 2,29 possui vínculo empregatício. 

Indiretamente participam da atividade uma média de 2,08 pessoas prestadoras de serviço, 

envolvidas com empresas do setor.  No que diz respeito à geração de trabalho, em uma 

abrangência mais amplificada com base nos dados produzidos pelas Atividades 

Características do Turismo (ACTs)76 na UC, Mambaí foi o único município que apresentou 

registros oficiais. 

 

Tabela 10 - Saldo de empregos gerados/estabelecimentos formais pelo turismo em Mambaí (2016) 

Itens/Anos 2006 2010 2013 2014 2015 Saldo gerados (2006-2015) 

Empregos Formais (Unid.) 8 12 10 11 23 15 

Estabelecimentos formais 

(Unid.) 1 4 6 6 11 10 

Fonte- MTE/RAIS/Goiás Turismo-Observatório do Turismo do estado de Goiás, 2016. 

 

Mesmo com expressividade no aumento dos números relativos em cada um dos itens 

citados no período de 2006 a 2015 (tabela 9), o município apresenta pouca amplitude se 

comparado ao que foi gerado no estado (21.443 e 3.261, respectivamente). Sua representação 

é aproximadamente de 0,07% em empregos formais e 0,31 em estabelecimentos formais. O 

município teve uma arrecadação sobre a atividade turística de R$ 12.985,82 em 2016 (GOIÁS 

TURISMO, 2016). Para Carvalho, (2011) isso mostra que: 

 

                                                           
76 Conjunto de atividades no qual se concentra a maior parte dos gastos dos turistas. Essas informações 

possibilitam avaliar a importância socioeconômica do turismo no conjunto da economia, acompanhar a geração 

de postos de trabalho formais e informais (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA-IPEA, 

2018) 
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O turismo, enquanto atividade socioeconômica, é produtor de impactos capazes de 

transformar a realidade das localidades. Sendo uma atividade característica do setor 

de serviços, possui intensivo potencial de geração de emprego e renda, além de 

implicações na organização geográfica das localidades em que se instala. No Estado 

de Goiás o turismo não tem sido trabalhado de modo que seus índices permitam 

visualizar a sua importância socioeconômica e avaliar seus resultados, considerando 

a criação e o perfil de empregos. (CARVALHO, G., 2011, p. 114). 

 

Assim se espera do território da APANRV. Porém, em parâmetro comparativo com 

outros municípios, cujas características se assemelham ao turismo em Mambaí na modalidade 

turística e ofertas de serviços, por exemplo, como Alto Paraíso e Pirenópolis, existem os 

seguintes índices: 

 

Tabela 11- Comparativo de empregos formais/estabelecimentos formais/arrecadação de Mambaí com Alto 

Paraíso e Pirenópolis 

Itens 
Alto 

Paraíso 
Pirenópolis 

(%) de Mambaí 

comparativamente a  

Alto Paraíso Pirenópolis 

Empregos Formais (Unid.) 

 (2006-2015) 151 436 9,93 3,44 

Estabelecimentos formais (Unid.) 

(2006-2015) 42 81 23,81 12,35 

Arrecadação de tributos estaduais 

(R$ / 2016) 199.530,55 475.198,56 6,51 2,73 

Fonte- MTE/RAIS/Goiás Turismo-Observatório do Turismo do estado de Goiás, 2016. 

 

 Vê-se no comparativo que a tabela 11 apresenta, a incipiência dos números do 

principal município turístico da APA com outros municípios que já se destacam na atividade 

no estado de Goiás. Cabe aqui o registro de que no município de Alto Paraíso a oferta 

turística, que contribui para o valor agregado dos serviços, possibilita a maior fração da renda 

auferida.  Ultrapassa em valor financeiro a agropecuária, a mineração e o extrativismo, 

conforme Costa et al. (2015) identifica se referindo à variável “Economia” no IDM dos 

municípios goianos, expressos em 2010, 2012(pg. 61). Na APA, apenas no município de 

Posse, os serviços também se destacam em relação às outras variáveis, contudo, não há 

referência à atividade turística na cidade. De modo geral, embora as potencialidades turísticas 

da UC já tenham começado a ser reconhecidas, ainda não acompanham a mesma velocidade 

do desempenho de outras localidades mais bem divulgadas pela mídia.  

 Em segmentos que circundam a atividade turística na UC ou se aproveitam do fluxo de 

pessoas em movimento ou que se hospedam, foram abordados os setores farmacêuticos, 

alimentícios e de bebidas, como lanchonetes e bares, vestuário e moda, dentre outros (P.3-
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E)77. Sugeriu-se informar uma média aleatória do que representava o turismo no faturamento 

e o que se descobriu foi um número de 22% em 23 empresas inqueridas. Percentual 

considerado extremamente baixo que pode não ser motivador para planejamentos futuros, em 

incrementos ou recrutamento de mais pessoal. A infraestrutura das cidades consta como a 

principal deficiência citada (48%) e, de forma incisiva, referiu-se que os municípios não estão 

preparados para a atividade turística.  

 As informações junto aos turistas resultaram de entrevistas cujo roteiro encontra-se no 

apêndice deste estudo (P.6V.)78. Foram abordados 20 visitantes in loco em finais de semana e 

feriados, entre agosto e setembro de 2018. Os dados encontrados (quadro 14) obteve a 

seguinte configuração quanto as características dos turistas: 

 

Quadro 14 - Pesquisa de satisfação dos visitantes da APANRV 

Qt % Qt %

Masculino 11 55 Sozinho 1 5

Feminino 9 45 casal sem filhos 5 25

amigos 9 45

Até 21 1 5 Internet/Site/midias sociais 6 30

De 22 a 50 17 85 Amigos/Parentes 7 35

Acima de 50 1 5 Impressos promocionais 2 10

Rádio/TV 3 15

sem resposta 1 5 Artigos de revistas e jornais 3 15

Superior 19 95 Prospecção das Agências 1 5

Nivel Médio 1 5

Goiania 2 10 hotel 16 80

Brasilia 17 85 acampamento 2 10

Formosa 1 5 sem hospedagem 2 10

Pesquisa - Turístas 

Perfil Condições da visita

Gênero

Faixas-Etárias

Meio pelo qual encontrou a APANRV como destino

Escolaridade

Procedência

Acompanhamento na viagem

Hospedagem

 

      Fonte: O Autor, 2018. 

 

 Os dados demonstrados apresentam que a grande maioria dos turistas é procedente de 

Brasília e chega em grupos, têm escolaridade elevada e faixa etária entre 22 e 50 anos. Na 

pesquisa se identificou também que o tempo de permanência do visitante está entre 2 e 4 dias. 

Os atrativos mais visitados aparecem no quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

                                                           
77 Instrumento de pesquisa utilizado para entrevistas em empresas em geral, que circularizam à atividade 

turística.   
78 Instrumento de pesquisa utilizado para entrevista aos turistas.  
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Quadro 15 – Atrativos mais procurados pelos turistas 

Nome Qt. %

Cachoeira do Funil 9 45

Poço Azul 6 30

Tirolesa 5 25

Cachoeira Paraiso do Cerrado 4 20

Cachoeira do Alemão 2 10

Lapa do Penhasco 2 10

Caverna do Borá 1 5

Atrativos mais procurados

 

Fonte: O Autor, 2018. 

 

 A Cachoeira do Funil, pela facilidade de acesso (próximo a GO-108/236) e também 

pela beleza, aparece com maior destaque nas escolhas dos turistas. Sobre os atrativos, de 

forma geral, os turistas apresentaram os seguintes depoimentos (quadro 16):  

 

Quadro 16 – Depoimentos dos turistas sobre os atrativos 

Positivos Qt. % Qt %

atrativos que oferecem aventuras são apropriados 3 15 3 15

boa manutenção de equipamentos 7 35 2 10

oferta de bons esportes radicais 4 20

seguros 1 5

Positivos Qt. % Qt. %

razoável 1 5 4 20

boa 6 30 1 5

bom asfalto até as cidades 1 5 1 5

excelente 3 15 2 10

Os acessos são sutentáveis 1 5

Positivos Qt. % Qt. %

bem sinalizado 4 20 3 15

muito boa 5 25 2 10

sem resposta 3 15 3 15

Serviços

Negativos

ofereceu algum risco

Acessibilidade

sem resposta

Negativos

melhorar a sinalização

muito dificil em relação ao Poço Azul

pouca acessibilidade para o deficiente físico em alguns locais

sem resposta

pouca sinalização

pode ser melhorada nas trilhas

falta de sinalização dos atrativos

Negativos

Sinalização

 

      Fonte: O Autor, 2018. 

 

 O que pode ser entendido nos dados apresentados é que na visão do turista, em sua 

maioria, os atrativos se mostram em boas condições de uso, apropriados para suas 

funcionalidades, principalmente para aventuras ofertadas e esportes radicais. Evidenciou-se 

também, toda uma organização para as incursões aos atrativos com elogios ao preparo dos 

profissionais condutores das trilhas. 

 No intuito de perceber a ótica do visitante para o que poderia ser melhorado e para o 

que ele gostaria de encontrar em um possível retorno, destacou-se: estrutura hoteleira com 

melhores acomodações 56%; informações aos turistas sobre os atrativos e respectivas 
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localizações, 38%; melhores restaurantes e lanchonetes, 22%; melhor infraestrutura da cidade 

de Mambaí, por conta do estado do asfalto na cidade, 24%. 

  No que tange à receptividade das pessoas do lugar em relação à visita do turista, 

100% evidenciou hospitalidade e gentileza no tratamento. No universo pesquisado houve 

unanimidade nos elogios sobre a beleza ecoturística e cultural do território e a intenção de 

volta para o aproveitamento dos atrativos não visitados.  Ratifica-se o que se esperava, como 

resultado na UC e que foi anteriormente descrito por órgãos observadores e gestores do 

ecoturismo, ou seja, sua diferenciação em relação à contemplação da natureza e a aventura a 

partir da comparação com outras localidades. 

O que se observou, via de regra, é que há escassa integração e envolvimento nas ações 

dos municípios integrantes da APA, em relação ao que se empreende na estruturação e 

melhorias das ofertas turísticas. Nessa condição, para a Cerrado Aventura em entrevista 

realizada em 2018, a atividade se deu “mais por teimosia, com iniciativas isoladas, não 

havendo nenhum comprometimento das prefeituras municipais da UC”.  Para os empresários 

das agências de turismo, principalmente no início, após a formação da APA, muitas ações 

foram sucumbidas pela falta de credibilidade das pessoas e instituições nas potencialidades 

turísticas existentes. O que explica os poucos incentivos e investimentos para o incremento de 

melhorias no setor. 

 Essa situação é corroborada pelo secretário de turismo da Prefeitura de Mambaí, 

também empresário do turismo. Em março de 2018, ele advertiu que “[...] a atividade turística 

só se desenvolveu pela prática da iniciativa privada, despertando posteriormente ações do 

poder público”. Desde 2013 todos os municípios da APA são beneficiados pelo ICMS 

Ecológico79, com recebimento de recursos que são dados a municípios que atendem à critérios 

estabelecidos pelo Estado e que estão inseridos em áreas de conservação. Isso representa uma 

recompensa pela ajuda em conservar ou produzir serviços ambientais mediante a adoção de 

práticas que privilegiem a manutenção de biomas. Tal incentivo poderia contribuir para o 

incremento estrutural do turismo no território, porém não há uma reversão direta e visível 

desse recurso para a atividade. Mesmo assim, destacou as precárias condições de arrecadação 

do município e que pouco se poderia destinar a investimentos na atividade. 

Percebe-se, de maneira generalizada, nos municípios da APANRV a inoperância e a 

falta de criatividade do poder público no despertar de possibilidades que poderiam trazer 

                                                           
79 Mecanismo tributário que possibilita aos municípios acesso a parcelas maiores que àquelas que já têm direito, 

dos recursos financeiros arrecadados pelos Estados através do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços, o ICMS (SECIMA/GO, 2017). 
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benefícios para o território. Nota-se que as cidades com potencial turístico precisam adquirir 

um olhar diferenciado sobre o turismo, dando prioridade à criação de habilidades e atitudes 

para estabelecer competências no sentido de aumentar possibilidades para inserção da 

comunidade. Essas habilidades passam pelo desafio de diminuir a dependência substancial 

com relação às agências para a funcionalidade dos atrativos e um viés diversificado de 

modalidade para a população em relação a eles.  

Essa dependência por parte dos proprietários/comunidades em relação às agências na 

execução das atividades turística pode ser nociva à entrada de novas empresas e investimentos 

no setor, além de tolher a capacidade criativa e de gestão desses espaços por parte da 

comunidade às quais pertencem os atrativos. Elicher (2012) alerta que:  

 

Estes empresários atuam de forma que o mercado continue concentrado e defendem 

seus interesses buscando promover a manutenção de seu statu quo. O que temos é 

um pequeno grupo exercendo sobre o espaço um poder que confere a este espaço 

uma determinada dinâmica de ordenamento, ou seja, é este grupo quem decide como 

e quando o setor turístico age desta ou daquela forma, influenciando na criação de 

um território dominado por relações de poder pautadas nos interesses econômicos e 

que acabam determinando o presente e o futuro da atividade e do espaço turístico 

(ELICHER, 2012, p. 51. Grifos do autor). 

Cabe ao Estado, em todas as suas escalas, integrar todos os sujeitos capazes de atuar 

no turismo para encontrar caminhos alternativos e soluções, fomentando e fazendo crescer a 

atividade turística no território. Dentro do que foi demonstrado conclui-se também que a 

APANRV é um território empreendedor essencialmente turístico. 
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ÚLTIMAS PALAVRAS 

 

Os questionamentos do início da pesquisa obtiveram respostas à medida em que se 

investigou, a princípio, as sistematizações das unidades de conservação para entender as 

atividades que poderiam ser implementadas em seus territórios. Na sequência, observou-se a 

APANRV como área de proteção ambiental e o contexto social e econômico dos municípios 

integrantes, averiguando, sobretudo, o conjunto ambiental nela inserido com suas 

historicidades e probabilidades. A partir daí o turismo foi discutido evidenciando as 

elaborações espaciais na construção de um território da atividade que aparecem como 

alternativa à sua composição produtiva, sendo essência desta análise, o que existe de mais rico 

e prospectável nesse contexto, o empreendedorismo dos sujeitos e suas relações.  

O estudo que culminou nesta dissertação registrou e se debruçou em reflexões para 

entender o turismo pelo que foi empreendido, na produção dos espaços naturais e culturais 

propícios, caracterizando o território e possibilidades de desenvolvimento na UC. Com esse 

intuito, mergulhou-se em análises de dados bibliográficos e documentais, visitas e entrevistas 

em trabalho de campo, com o objetivo de ouvir, constatar e interpretar ações de pessoas e 

instituições representativas da APANRV em suas dialógicas.  

Temas que envolvem as práticas empreendedoras atreladas ao turismo na perspectiva 

geográfica e ligadas a pequenos negócios autônomos ou coletivos, na APANRV, ainda não 

apresentam na literatura acadêmica substanciais registros. Tal fato, ao mesmo tempo que 

criou dificuldades referenciais, motivou a possibilidade de se pesquisar sobre parâmetros 

ainda não analisados, tornando o trabalho inédito, podendo representar contribuição real à 

autonomia criativa de pessoas e empresas. Pode ser, dessa forma, um ponto de partida para 

novos estudos que beneficiem o desenvolvimento do turismo nos municípios da APA e do 

território como um todo.   

A natureza e a cultura nas unidades de conservação se constituem como recursos, até 

com bases propositivas legais nas áreas que buscam sustentabilidade, que por sua vez se 

disponibilizam na elaboração de espaços, sofrendo e usufruindo de implementações com a 

invenção do turismo. Gradativamente, nesse processo obtêm-se resultados reais que fazem 

parte de um portfólio de ações, delineando-se em territorialização na base de suas 

materialidades e imaterialidades atrativas, que colaboram para o despertar da curiosidade e 

fascínio dos visitantes. 
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Para Ruschmann (2004), as consequências do fluxo de pessoas sobre os ambientes 

substancialmente considerados mais frágeis fazem com que o planejamento dos espaços seja 

fundamental, de forma a evitar danos sobre os meios visitados, mantendo sua atratividade. O 

autor intui e complementa que o turismo é um “grande consumidor da natureza” 

(RUSCHMANN, 2004, p. 9), sacia a necessidade do homem na busca do verde, em sua fuga 

dos tumultos dos centros urbanos. Assim, o visitante tende a prestigiar o que se cria e se inova 

em produtos e serviços que seguem essa orientação.  

Dentro do que foi exposto e exemplificado neste estudo, há na UC, especificamente na 

APANRV, quantidade significativa de atrativos naturais e culturais, em uso e em potencial, 

para inserção das operações que essencialmente caracterizam o ecoturismo como modalidade 

principal. A modalidade tem expressão globalmente exponencializada, não só por sua 

demanda latente, mas pela consciência do público que a procura em relação ao contato direto 

com a natureza. Esse público prospecta lugares distinguidos, como é o caso da APANRV, 

crescendo substancialmente nos últimos 10 anos, ora para contemplação de paisagens e 

cenários, ora para atividades esportivas e de aventura especialmente. É sabido que esse 

público procura lugares de natureza exuberante para contrapor-se à rotina cotidiana dos 

grandes centros urbanos, assim como para manter aguçada a percepção quanto ao 

significativo conjunto de tranquilidade, emoção e beleza encontrados no ambiente. 

Como mostrado, há evidências na UC de ações empreendedoras que se mostram 

perenes em criatividade como as culturais, artísticas e tradicionalidades gastronômicas e/ou 

festivas. Outras aparecem mais concretamente engenhosas, a partir do que o ambiente natural 

proporciona em aplicabilidade de serviços turísticos diversos. Tais ações, permitem boa 

operacionalidade da atividade, tanto em espaços já em uso, difundidos e anunciados, como 

nos outros passíveis de organização e infraestrutura, principalmente de acessos, o que pode 

aumentar a oferta turística da UC.  

Esses aspectos já dariam subsídios à afirmação propositiva para o turismo e sua efetiva 

inserção como alternativa laborativa na região, aos quais, adicionando-se o parco conjunto de 

composições produtivas identificadas, caracterizam o pouco dinamismo econômico da 

APANRV. Os dados estatísticos apontados na pesquisa ratificaram informações, por vezes, 

tão aludidas sobre a paisagem socioeconômica da APA; porém, também serviram de 

motivação para que se efetuasse a análise do turismo com base na realidade de suas 

produções. De forma contextualizada, os fatos e comprovações exibidas nesta pesquisa 

indicam uma substancial quantidade de atrativos no município de Mambaí, em relação as que 
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se apresentam nos outros municípios. Como mostrado, há inexistência de atrativos ativos em 

Posse. Porém, ressalta-se que as funcionalidades neles compatibilizadas, contextualizam que a 

atividade tem se movimentado gradativamente e de forma pontual.  

A pesquisa in loco na UC constatou que a elaboração das atividades, em sua maioria, 

fica a cargo das agências de turismo destacadas, operando em todos os seus municípios com 

potencialidades turísticas. Elas mantêm os acessos que existem, empreendem novos, 

conduzem operações e serviços para os atrativos, promovem eventos esportivos e 

modalidades de aventura, além de envolverem-se com as atividades culturais. As agências 

ainda prospectam e atendem turistas, difundem e promovem a UC estabelecendo as parcerias 

com os outros agentes, de modo que, sem suas ações nenhuma das práticas descritas seriam 

possíveis.  

As agências nas operações turísticas, trabalham por vezes isoladamente e outras vezes 

juntas ou integradamente com alguns empresários de hotelaria, restaurantes e pequenos 

empreendedores formais e informais que se indicam entre si, quando da necessidade dos 

turistas. As populações e comunidades não acham o turismo prejudicial para o território e sua 

relação com os visitantes é receptiva e cortês. Do ponto de vista do turista, 65% em média 

destacaram pontos positivos nos serviços oferecidos e acessibilidade; a taxa de satisfação cai 

para 60% quando se fala de sinalizações, um dos quesitos que ainda deixam a desejar na 

APANRV. Quanto aos pontos negativos, 23,33% dos turistas apontaram falhas referente aos 

componentes de serviços, acessibilidades e sinalizações.  

Durante essas experiências de pesquisa e entrevistas com os agentes e atores de 

turismo na APA, detectou-se que alguns deles, em suas intencionalidades, ainda não 

perceberam a relevância do turismo nos municípios da UC, ou seja, para a concretude de sua 

identidade. Logo, a atividade acontece essencialmente no âmbito da iniciativa privada, que 

ainda não gera número de empregos expressivo na atividade. Constata-se a ausência do poder 

público na organização e utilização dos espaços turísticos, o que impacta na prospecção de 

turistas, maior fluxo de visitações e geração de mais atitudes empreendedoras. Há raras 

exceções no envolvimento e comprometimento das prefeituras municipais da UC. 

Nos municípios da UC faz-se necessária a infraestrutura com intervenção 

principalmente logística, em transporte e estradas em boas condições, tornando possíveis as 

acessibilidades aos atrativos, não só para os turistas, mas para as comunidades e população 

nela residentes. É importante ressaltar que esses problemas de infraestrutura, bem como a 

falta de envolvimento das populações locais e de vontade política, não correspondem a fatores 
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que venham desfocar as paisagens da região, contudo, são suficientes para a não 

caracterização do contexto territorial turístico da APA. Mesmo assim, há exemplos de 

empreendedorismo na utilização de espaços e aproveitamento de oportunidades, como 

demonstrados em algumas empresas e ações individuais, que dão um sentido de uma obra em 

progresso e que gradativamente é edificada nessa porção protegida do nordeste de Goiás.   

Entretanto, cabe ainda estimular a produção social na criação de pequenos negócios e 

empresas, para ampliação de produtos e serviços turísticos com concessões e incentivos 

fiscais iniciais, para que no futuro as arrecadações dos municípios melhorem. Os efeitos da 

postura passiva do Estado desaguam na falta de informação e esclarecimentos, 

principalmente, no valor da propriedade para esse mesmo Estado que se contextualiza em 

proteção ecológica, rentabilidade e desenvolvimento para o próprio território.  Influencia, 

também, no número de empreendimentos e empreendedores voltados para a atividade, 

sobretudo nas informações que se revertem em movimentação monetária, aumento do número 

de turistas e qualidade de vida dos que ali residem.  

O Estado deve deixar de ter uma postura passiva no espaço relacional da UC, hoje 

essencialmente fiscalizadora e autuadora de irregularidades ambientais, coletora e 

observadora de dados e ações da iniciativa privada. Na proposição de seus programas, o poder 

público deve assumir maior capacidade de incentivo e fomento, considerando a competência 

criativa e de produção da população, com respeito à diversidade e à riqueza contida no 

território. Na proposição de mudança de posturas de todos os atores da atividade turística, 

criam-se probabilidades que passam pela participação da sociedade em seus anseios e atitudes 

de transformação, uma vez que o ambiente não lhe propicia o que é necessário para obter-se 

qualidade de vida.  

O modo como a atividade turística é encarada pela população ainda não lhe 

proporciona possibilidade de atividade laboral, ganho econômico efetivo ou desenvolvimento 

pessoal e social. Os habitantes não resistem a alternativa de inserirem-se no mercado de 

trabalho vinculado ao agronegócio, que se agiganta no entorno do território. Há poucos 

envolvidos nas ações voltadas ao turismo, muitos incrédulos e consequentemente poucos se 

beneficiando. Hoje os vínculos empregatícios oficiais que mais geram empregos, movimento 

de visitantes e circulação de dinheiro nos municípios na UC, advêm das empresas do 

agronegócio instaladas do estado vizinho (Bahia). 

Essa é a grande questão que se coloca para o turismo, nos municípios do território: a 

necessidade dessa atividade ser uma ferramenta para o desenvolvimento econômico local, 
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com a inclusão social dos seus moradores. A trajetória para o desenvolvimento deve envolver 

sua comunidade, assegurando seus interesses. Dolabela (2006), em sua linha de raciocínio, 

intui que o empreendedor é um ser social, produto do meio em que vive em tempo e espaço, 

ou seja, alguém que é protagonista e autor de si mesmo e, principalmente, da comunidade em 

que vive. Outrossim, entende-se que o espaço percebido e experimentado, tema de reflexões e 

discussões da ciência geográfica, é concebido e se diversifica na mesma medida em que a 

sociedade evolui, sofrendo mutações empreendidas pelo ser humano para o seu 

desenvolvimento. 

A APA, no que é determinante na trajetória para elaboração turística territorial, na 

busca de alternativas para aqueles jovens entrevistados no decorrer desta pesquisa, que se 

encontravam desprovidos de expectativas futuras, ainda precisa da mudança de visão e de 

estratégias por parte de seus dirigentes.  Muitas ações que devem ser tomadas conjuntamente 

pelos municípios e que aparecem em todos os aspectos, essencialmente os relevantes esforços 

na conservação, constituição, difusão e promoção dos espaços e da UC em sua totalidade. As 

práticas vão desde o fomento ao conhecimento e instruções, assim como, perpassa por apoios 

efetivos às áreas produtivas associativas intermediadas por cooperativas culturais ou de outras 

aptidões exploradas em razão das especificidades espaciais da APA. A exemplo de parceiros 

que se disponibilizariam a essas práticas, encontra-se o Sebrae e os estabelecimentos de 

ensino do território, que poderiam habilitar e certificar guias turísticos.  

Atualmente, o Programa Nacional de Acesso a Cursos, Empregos e Concursos 

(PRONATEC), por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) e outras 

instituições credenciadas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), habilitam esses 

profissionais de forma oficial. O SENAC mais próximo fica em Brasília, a 300 km de 

Mambaí, e não existem outras instituições credenciadas no território habilitadas para a oferta 

do curso. Tal qualificação tem um custo para o aprendiz de mais de R$ 800,00, sendo que 

parte dele é feito à distância (EAD80) e parte com a presença do aluno em sala de aula, o que 

acresce o valor total do curso já considerado elevado para a maioria dos que hoje se 

interessam pela atividade no território. Haveria nesse sentido, a proposição do Instituto 

Federal Goiano presente - Campus Posse - próximo a APANRV, a tarefa de inscrever-se no 

Pronatec para oferecer o curso. 

O empreendedorismo, desacoplando-o da concepção do lucro, deve ser aqui entendido 

direcionando-se ao comportamento dos agentes do turismo na apreensão de conhecimento e 

                                                           
80 Educação à distância. 
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visão holística do espaço onde vivem, criando habilidades e atitudes para transformá-lo. 

Nessa ótica, Dolabela (2006) estimula a prática empreendedora, justificando que ela oferece 

autorrealização porque faz com que trabalho, prazer e desafio pessoal ou coletivo andem 

juntos. Usando de mesma lógica, a capacidade criativa em face das diversidades naturais e 

culturais da APANRV, são capazes de dar satisfação ao trabalho em equipe e em base 

comunitária. No caso da APANRV, o turismo e o empreendedorismo em espaços 

promissores, compõem uma engrenagem que hoje, mesmo compassadamente, constitui-se em 

um sistema em movimento constante e aberto.  

O setor turístico da UC, é composto por um número de micro e pequenas empresas 

que pode crescer ainda mais se organizadas conjuntamente, apresentando a APANRV como 

uma unidade de gestão turística integrada, o que propiciaria alta pulverização das ofertas. As 

microempresas ou empresas individuais, bem como as pequenas e médias são consideradas 

motores do desenvolvimento (GETZ; CARLSEN; MORRISON 2004 apud CHIM MIKI, 

2016).  

Os produtos e serviços empreendidos em empresas com os portes descritos, como 

visto em algumas situações na UC, podem obter vantagens ainda maiores com as operações 

em conjunto, pois se complementam em termos de recursos e capacidades (DELLA CORTE; 

SCIARELLI, 2012 apud CHIM MIKI, 2016).  Todavia sofreram e sofrem efeitos da 

desarticulação do planejamento e gestão, que são realizados sem a devida participação de 

todos os sujeitos em seu espaço territorial. Assim, carecem de maior preparo para as 

necessidades que as comunidades locais demandam no exercício da atividade turística. 

  O empreendedorismo teve uma proposição notadamente dirigida à atividade turística, 

na qual as criações foram necessárias, visto seus efeitos propiciaram realces às especialidades 

espaciais naturais e culturais inseridas na APANRV. O que foi observado de forma geral, 

intuiu-se parcialmente versátil em atender os visitantes, sendo que os aspectos positivos, ainda 

superam os que estão à espera de melhora.  Demonstraram que as oportunidades que o 

turismo propiciou em invenções exitosas na UC, empreendidas isoladas ou em parceria, 

trouxeram destaque e prestígio às identidades individuais e territoriais. Desta maneira, o 

turismo, com maior incremento e mais determinação criativa, é capaz de servir de referência 

para a juventude, tão carente de perspectivas, e provocar uma metamorfose social, 

consolidando a APANRV como um território turístico desenvolvido e empreendedor. 

            Fatos e números evidenciados nos capítulos desse estudo, constataram na APANRV 

ações transformadoras de espaços turísticos que resultaram em êxito para aqueles que as 
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operacionalizaram. Outros espaços ainda apresentam oportunidades a serem transformadas 

em atrativos e dependem de aspectos diversos, para que cheguem em um patamar de 

excelência, de maneira a constituírem uma nova oferta, fortalecendo a APA como território 

turístico.  

Para que isso aconteça, além de investimentos, é importante mudanças 

comportamentais horizontalizadas e verticalizadas do poder público, do setor privado, de 

indivíduos, das comunidades proprietárias de atrativos naturais, de produtores de bens 

culturais. Esse último, atualmente encontra-se passivo, distanciado do que poderia oferecer ou 

receber em relação ao turismo. A horizontalidade passa pelo interesse constante e efetivo de 

cada um desses agentes integrantes da sociedade. A verticalidade pode ser compreendida 

como as formas oportunizadas e fomentadas em escala nos diversos níveis de incentivos e 

permissões, tanto de baixo para cima nas pressões coletivas, quanto de cima para baixo no que 

se refere as políticas implementadas. 

Com dimensões diversas, tais mudanças de comportamento podem ser definidas como 

práticas solidárias, comprometidas com o ambiente e com concepções mais abrangentes que o 

acúmulo de capital.  Assim, o território está propenso a ser construído como conjunto de 

iniciativas coletivas em movimento, criativas e inovadoras, desenroladas na aplicação de 

conhecimentos pautados pelas características da identidade natural e cultural da localidade.  

 As problemáticas do desenvolvimento dos lugares agravam-se pelo modo como os 

humanos concebem sua relação com a natureza que emanam, de maneira geral, do uso do 

ambiente como fonte de recursos para a produção de bens e serviços para sua subsistência. 

Em decorrência disso, na maioria das vezes, houve degradação dos espaços naturais, 

arrefecimentos ou esquecimentos de aspectos culturais que dão identidade a algumas 

localidades. Nas últimas cinco décadas houve ebulição das questões assim relacionadas, 

aquecendo a dialética entre o bem-estar do homem e a proteção da natureza, fazendo com que 

se repensasse sobre as posturas assumidas pelas lideranças sociais e políticas frente às 

adversidades. Ao encontro desse mote, dentro de um processo de gestão, Barbiere (2008) 

contextualiza a vinculação entre ambiente e desenvolvimento defendendo que: 

 

Desenvolvimento deve ser entendido como um processo que objetiva a melhoria 

qualitativa das condições de vida da população de um país, de uma região ou de um 

local específico. [...]. Os processos de desenvolvimento envolvem transformação das 

estruturas produtivas para torna-las mais eficientes e, desta forma, mais apropriadas 

à geração de renda e bem-estar para as populações (BARBIERE, 2008, p. 3-34). 

 

  Mesmo que Barbiere traga um direcionamento capitalista em sua conceituação, ela 

pode ser refletida e a ela é dada uma outra orientação interpretativa com o entendimento de 
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que o desenvolvimento é uma prática de atitudes coletivas, embasada em transformações 

culturais de comportamento que influenciam a economia, a política e as tecnologias. Para 

Coriolano (2012), a lógica do seu conceito pode ter outra compreensão e adverte: 

Pensar o desenvolvimento exige outra lógica, que não a da produtividade a qualquer 

custo, competitividade e acumulação. A outra encerra uma revolução de idéias e 

práticas sociais, que oriente pessoas e organizações para a produção e o consumo 

partilhado, respeitando os ciclos da natureza. Nesta perspectiva, praticamente 

inverte-se a ordem clássica, a economia colocando-se em função do 

desenvolvimento para que passe a estar centrado no homem, e não na acumulação 

do capital (CORIOLANO, 2012, p. 63). 

Dentro desse prisma e, na busca de alternativas de transformações produtivas, o 

turismo está diretamente relacionado ao desenvolvimento histórico das localidades e da 

humanidade de uma maneira geral. Nessa acepção, pode motivar métodos e técnicas criativas 

para a melhoria de espaços na racionalização do uso do patrimônio ecológico da fauna e da 

flora, além dos aspectos culturais tornando-se também importante fator de rentabilidade 

econômica.  Porém ele deve gerar empregos, tanto diretamente na atividade turística, como 

em outros setores auxiliares, a exemplo de vestuário, transportes, educação, construção civil, 

dentre outros. Especialmente nas zonas rurais, onde a agricultura e pecuária não apresentam 

resultados econômicos expressivos, pode auxiliar como atividade agregada na produção de 

produtos naturais criados artesanalmente.  

Vários estudos que mostram a importância da turistificação de lugares para o 

desenvolvimento local e a experiência em alguns outros visitados, revelam relação ao que foi 

encontrado na UC. Nesse sentido, as ligações entre turistas e habitantes locais assumem 

determinante importância, sendo observadas na percepção de Barbosa (2005), apontando que: 

 

O relacionamento entre essas duas partes produz resultados que levam o local 

visitado ao desenvolvimento econômico, à medida que a localidade se organiza e 

dinamiza o setor turístico. É justamente nesse ponto que o turismo começa a 

produzir seus resultados, como a circulação da moeda, o aumento do consumo de 

bens e serviços, o aumento da oferta de empregos, a elevação do nível social da 

população e ainda o aparecimento de empresas dedicadas ao setor (agências de 

viagens, hotéis, restaurantes, transportes, cinemas, etc. (BARBOSA, 2005 p. 108). 

 

  Esse é o ponto de partida que de acordo com estudos e experiências, funciona como 

mola propulsora ou como uma engrenagem que faz ativar todos os outros agentes. Desta 

maneira, a constância de visitantes faz com que o poder público busque adaptar-se aos fluxos 

aumentados de consumo de água, rede de esgotos, energia elétrica, recolhimento e 

acomodação do lixo, além da exigência de sinalizações e asfaltos.  

 Dentre alguns direcionamentos apresentados neste estudo, ressalta-se o que foi 

comentado no capítulo 1, item 1.2, sobre as RPPN, considerando o potencial das propriedades 
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privadas da UC. Como já evidenciado, a APA tem como vocação o ecoturismo e a 

modalidade é vista com as melhores possibilidades de integrar a proteção e o uso compatível 

do ambiente natural nas RPPN. Nesses espaços é permitido o desenvolvimento de atividades 

de pesquisa científica e a visitação com objetivos ecoturísticos e educacionais, 

conforme Decreto Federal n.º 4.340, de 22 de agosto de 2002. A inclusão das propriedades 

com atrativos nesse tipo de UC traria benefícios socioculturais e econômicos às comunidades 

residentes, aumentando a obtenção de recursos monetários para seus proprietários para 

investimentos, diminuindo a intervenção das agências operadoras em seus limites. 

Outros modelos de ações podem ser implementados na APANRV e Seabra (2012), 

traz como exemplo o sistema turístico Chapada Diamantina que apresenta melhoria de 

estradas e até a construção do Aeroporto Coronel Gregório de Matos, no Município de 

Lençóis. Houve participação efetiva das comunidades na construção das trilhas e caminhos 

abertos pelos garimpeiros.  Remanescentes da época de extração, os habitantes do lugar 

facilitaram o acesso de importantes atrativos turísticos como represas, canais, pontilhões. 

Além disso, na Chapada Diamantina, foram necessários também pontos de informações 

turísticas com profissionais capacitados.  As operações fizeram parte de planejamentos 

prévios, de forma a não gerar volume de reclamações e aspectos negativos como os mostrados 

pelos turistas na APANRV, entrevistados na pesquisa e comentada no item 3.2 (quadro 16).  

No que tange aos serviços autônomos, há exemplos de comunidades na Chapada da 

Diamantina, como mostra Seabra (2012), que prestam atendimento aos visitantes e ampliaram 

os cômodos de suas residências para atender a demanda do turismo (figura 32). Um bom 

modelo de comportamento empreendedor cuja proatividade pode ser adotado na APNRV. 

              Figura 32 - Pousada familiar no Vale do Pati – Parque Nacional da Chapada Diamantina-BA 

 

Fonte: Foto Seabra, 2012. 

http://www.coepbrasil.org.br/portal/Publico/apresentarArquivo.aspx?ID=2096
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No caso do Vale do Pati, como mostrado na figura acima, apresenta-se essa opção de 

oferta de acomodações, em virtude de estarem mais próximas dos atrativos naturais. Já em se 

tratando da APA, nos trajetos para os locais de visitação do turista na APANRV, há poucas 

ofertas de serviços que estejam próximas ou que se identificam como os atrativos. Para Seabra 

(2012) há uma integração de ações às atividades turísticas no Parque Nacional da Chapada 

Diamantina que assim retrata: 

 

Atividades integradas ao sistema turístico foram espontaneamente inseridas, 

notadamente nos últimos anos, acrescentando renda expressiva à economia regional 

e local, por meio da instalação de hotéis, pousadas, restaurantes, lojas de souvenires, 

roupas, equipamentos e mantimentos. Várias agências de turismo com expressão 

nacional estabeleceram-se nas principais sedes urbanas e foram criadas algumas 

associações de guias locais para normatização da atividade. As fazendas situadas no 

entorno do Parque Nacional, contendo atrativos turísticos, implantaram 

infraestrutura de acesso, circulação, recreação e acomodação dos visitantes 

(SEABRA, 2012, p. 43). 
  

Entendendo como uma estratégia geográfica, os serviços quanto mais próximos, maior 

as possibilidades de consumo e alguns deles podem ser sugeridos para a UC, como os 

elaborados por habilidades manuais, camisetas com fotos das cachoeiras ou cavernas. Na 

verdade, a proposição para UC é a prospecção de espaços concedidos em conjunto pelos 

municípios, assentamentos, ICMBio e proprietários individuais rurais. Como exemplos, 

destacam-se a existência de pequenos quiosques para comercialização de lanches, água de 

coco, pequi em conserva, frutas e sucos do cerrado, outros alimentos e bebidas leves e demais 

representativos dos atrativos ou das comunidades. Para Sachs (2003), em nível de destino 

turístico o empreendedor pode contribuir para o emparelhamento de interesses, pois as 

necessidades compartidas são melhores atendidas através de ações conjuntas e coletivas. 

Desta maneira, o empreendedorismo se consolidaria nas construções que indicariam 

trabalho coletivo em uma sistematização turística ou em redes de “coopetição” e de 

conhecimento compartilhado. “Representa a base geradora do co-empreendedor, uma 

tendência que pode conceder ao destino turístico uma capacidade competitiva diferenciada, a 

capacidade coopetitiva” (CHIM-MIKI et al., 2016 p. 168). Para os autores, co-

empreendedorismo turístico se define como sendo a ação de empreender/executar o destino 

turístico como produto único.  É a integralidade resultante de um conjunto de atores da oferta 

turística que atuam como unidade de gestão junto a associações ou redes turísticas para 

implantar iniciativas para seu desenvolvimento. 
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Como consequências prováveis, haveria um aumento de pessoas ocupadas envolvidas 

com atividades criativas de identidade local, compartilhadas com os sujeitos da atividade 

turística com obtenção de renda. Nessa direção, também é possível a formalização de 

pequenos negócios informais, como também, a médio prazo, melhorar a arrecadação 

municipal. Nesse sentido, os “[...] diferentes setores de produção de bens e serviços [...], 

poderão resultar na criação de numerosos empregos e auto-empregos, em particular na área de 

serviços” (SACHS, 2004, p. 20).  

Como visto no capítulo anterior, em alguns assentamentos da APA há produção 

concebida em seus espaços com intensidade e efetividade e que, em suas proposições 

poderiam ser dirigidas à atividade turística. Nesse contexto, Queiroz (2012) aponta que: 

 

É dentro deste contexto de reorganização da economia em tempos de globalização, 

que o turismo tem sido encarado como uma das principais formas de 

desenvolvimento para as áreas rurais. A partir disso, o que se observa é o surgimento 

de novas ruralidades num processo de atualização de identidades locais, muitas 

vezes com intervenções governamentais, fundamentais nestas situações, 

viabilizando discussões, com troca de experiências para busca de soluções, em 

conjunto com as comunidades. O fenômeno turístico aparece atrelado à 

pluriatividade/multifuncionalidade em processo de reinvenção das especificidades 

do espaço rural na esperança (ou promessa) do surgimento de desdobramentos com 

resultados promissores (QUEIROZ, 2012, p. 57). 

 

Com as potencialidades apresentadas na APANRV, as prioridades se fazem prementes 

para o desenvolvimento da atividade. Passam pela necessidade de seu inventário patrimonial, 

lugares, monumentos, eventos e empresas e a implementação da infraestrutura de acessos e 

condições dos centros urbanos para receber visitantes, além da sinalização dos limites da UC 

e atrativos. Há também necessidade de divulgação maciça do que é considerado turístico no 

território, utilizando-se das tecnologias de informação e a disseminação nas comunicações 

eletrônicas que difundem rapidamente os lugares e seus costumes. Para Barbosa (2005, p. 

112) “pode atuar como um importante fator de valorização de hábitos e costumes relativos ao 

cotidiano do núcleo receptor frente ao processo de globalização”. Tal valoração diferencia 

lugares e traz contrapartida positiva em resultados para o desenvolvimento local e/ou regional. 

Ainda no tocante a trabalho, como citado anteriormente, a comunidade se vê na 

dependência dos empregos gerados pelo agronegócio nos municípios da Bahia, limítrofes da 

UC, e isso se reflete sobre as causas que levam essa atividade a ser mais eficaz que o turismo 

no território. A resposta não é por demais complicada e está na lógica capitalista de que a 

medida que se comercializa mais comodities de grãos, mais frentes de ocupação surgem nessa 

determinada área, assim a palavra-chave é “oportunidade”. No turismo essa oportunidade vem 

por intermédio do entendimento do ambiente e das opções que o ambiente natural e cultural 
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oferece, a partir daí há o aparecimento de postos laborais gerados na construção do território 

turístico.  

Nesse prisma, na esfera social, intui-se a minimização as diferenças entre o 

agronegócio e o turismo, promovendo-se a equidade dessas oportunidades por meio de frentes 

de trabalho, que empreendem na produção de artigos e serviços próprios do território. Para 

isso, importante se faz a execução de um trabalho mercadológico intenso de divulgação e 

prospecção dos públicos que se interessam pelo ecoturismo, o que resultaria em um aumento 

na demanda para utilização dos atrativos e outros serviços da cadeia produtiva do turismo. Os 

resultados esperados são:  melhorar os índices de permanência dos visitantes; diversificar as 

estruturas produtivas e, principalmente, elevar a mão-de-obra das localidades.  

Bezerra (2016), perscrutando sobre as relações que o trabalho metaboliza sobre o 

homem e a natureza e da sociedade com o espaço, entende que a versão sobre a ótica dos 

sujeitos, passa pela intensa luta intricada na organização territorial ligada ao capital. O autor 

reconhece a ação de determinadas peculiaridades locais como resultado de distintas formas de 

organização espaço-temporal e assim ressalta que “[...] em cada lugar temos uma geografia do 

trabalho particular sedimentada pela ação dos trabalhadores na transformação da paisagem 

numa luta perene com os agentes que visam diminuir o peso da ação coletiva e fomentar a 

alienação do espaço” (BEZERRA, 2016, p. 31). 

Há nessa lógica, a construção de um novo paradigma para o território da APANRV 

que passa a promover seu desenvolvimento a partir de lugares saudáveis, que para Coriolano, 

(2012) “aumenta a consciência ecológica, a cidadania e a educação ambiental”.  Mormente 

pautado por valores ambientais e não apenas pelo mercado, possibilitando um retorno social 

coletivo por meio da identidade local, fortalecida pela consolidação da atividade turística no 

território.  

A interferência do homem é evidente em formas ou dimensões, com o objetivo de 

satisfazer necessidades individuais e coletivas, sendo que a última se sobrepõe a primeira. As 

ações coletivas devem fazer parte de um processo de transformação sistematizado e assim, 

precisa de critérios e regulamentos.  Seguindo essa sistematização, as políticas nacionais para 

a atividades turísticas, se subordinam às políticas públicas globais, critérios da OMT e, cabe 

às regulamentações federais, estaduais e municipais adaptarem seus territórios.  

 Age o poder público na aplicação de políticas que se apresentam intrínsecas nas 

relações de planejamento governamental como instrumento norteador em sua coordenação, 

legislação, regulação e empreendedorismo. Tal planejamento objetiva a organizar e integrar 
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os agentes operadores e sujeitos, população, comunidades e turistas, de maneira a valorizar 

suas necessidades emergentes. Nele também se propõe o estabelecimento de estratégias de 

desenvolvimento, tanto em nível nacional, quanto regional e local. Dentro dessas relações e 

observando tais relações como o turismo, Cruz (2001) entende que:  

 

O planejamento é, também, um processo político-ideológico, que exprime anseios, 

objetivos, visões de mundo dos atores sociais que o conduzem. Isto significa que há, 

por exemplo, planejamentos autoritários, socialmente pouco comprometidos, tanto 

quanto existem planejamentos participativos, que dão voz ativa aos atores sociais 

direta e indiretamente por eles atingidos (CRUZ, 2002, p. 29). 

 

 De maneira continuada, o planejamento deve estar comprometido e atento com as 

transformações socioespaciais importantes para a localidade, porém, como bem nos lembra 

Silveira (2002) o turismo por si só não é capaz de superar as iniquidades dos modelos de 

desenvolvimento econômico que provocam desigualdades entre regiões e precisa tornar-se 

uma opção a mais para o desenvolvimento territorial.  

Atualmente os programas nacionais para o incentivo ao turismo pelo MTUR, 

desenvolvidos81 são, além dos já citados Cadastur e Fungetur, o Programa de Regionalização 

do Turismo, que integra ações nos estados, regiões e municípios, e tem o objetivo principal de 

apoiar a estruturação dos destinos, a gestão e a promoção do turismo no País. O Prodetur + 

Turismo, apoia os setores público e privado do turismo, bem como permite o acesso a 

financiamentos na execução de projetos de estruturação do turismo para o desenvolvimento, 

gerando empregos, renda e inclusão social.  E o Qtur82- Qualificação Nacional no turismo, 

cujo intuito é o de fomentar cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional em 

diferentes áreas voltadas aos profissionais que integram a cadeia produtiva do turismo e às 

pessoas que desejam ingressar no setor.  

Algumas outras ações são desenvolvidas com o objetivo de alimentar informações aos 

programas citados como Sistema de informação de destinos turísticos (SIDtur) desenvolvido 

para sistematizar as informações de produtos e destinos turísticos. A Rede de Inteligência de 

Mercado no Turismo (RIMT), prevista pelo Plano Estratégico de Marketing Turístico – 

Experiências do Brasil: 2014-2018, é um ambiente para análise e compartilhamento 

permanente de informações e conhecimentos entre representantes do terceiro setor e do poder 

público, de modo a orientar a promoção dos destinos, conforme as expectativas e tendências 

dos mercados.  

                                                           
81 Desenvolvidos pela Secretaria Nacional de Estruturação do Turismo - (SNETur). 
82 Desenvolvidos pela Secretaria Nac. de Qualif. e Promoção do Turismo -(SNPTur). 



158 

 

 
 

Mais diretamente afetado, o poder público assume alguns papéis na busca pelo alcance 

do desenvolvimento local por meio do turismo. A primeira referência a esse papel é de 

provedor, já que pode subsidiar ações voltadas para o território, e uma vez que detém o poder 

de promover a localidade e a atividade. Ele pode ser, concomitantemente, o influenciador, 

pois tem autoridade para implementar junto à atividade turística diversos programas, bem 

como o incentivo às qualificações e a educação ambiental, além de outros não menos 

importantes. Por outro lado, o Estado é eternamente associado às instituições, em virtude da 

arrecadação com os impostos cobrados. Em outras situações, age absoluto quando cobra 

diretamente taxas aos visitantes em ambientes onde a atividade turística é reconhecidamente 

institucionalizada.  

Nesse entendimento, estratégias são necessárias à gestão pública territorial do turismo, 

na direção de realinhar suas políticas e programas, utilizando-se de opções que são vistas 

como benéficas, valorizando os recursos patrimoniais e ambientais. Elas podem ter lastro 

pelas ações conjuntas dos municípios onde, solicitações, busca de recursos, prioridades e 

decisões referentes ao turismo seriam tratadas em grupo. Sobretudo, dentro de uma 

organização planejada de atividades e espaços.  

Como alternativa, os municípios individualmente, poderiam criar frentes de atitudes e 

trabalho, incentivando a produção artesanal de produtos característicos, estimulando criações 

em áreas que privilegiem artigos de vestuário, artesanato e pinturas, música tradicional e 

produtos oriundos do Cerrado. Elas poderiam acontecer em locais próximos aos atrativos, 

com pequenos espaços para comercialização concedidos pelas comunidades ali localizadas, 

sob o aval, regulação e fiscalização do poder municipal, gerando assim registro oficial de 

empreendedores e arrecadação. Alinhando-se a isso, haveria o implemento de treinamentos e 

oficinas profissionais com a participação do SEBRAE, Institutos e Universidades Federais 

(UFG/UNB), Universidade Estadual de Goiás e outras instituições como ONGs e OSCIPs.  

O plano de manejo da UC, como citado no capítulo 1, começou a ser elaborado pelo 

ICMBio em 2018 e está na fase de formação do seu Conselho Consultivo. O conselho 

contextualiza os setores representativos de participação social e, institucionalmente, visa 

garantir oportunidades e igualdade de condições para o equilíbrio dos diferentes interesses, 

como também na consolidação do poder do cidadão em toda sua abrangência territorial. Ele 

decide sobre seu regimento interno conforme as permissões previstas legalmente, delibera 

também acerca dos planos de ação, emite recomendações, executa propostas e/ou compartilha 

tarefas, além de justificar a não implementação de práticas que julgue impróprias à APANRV.  
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Todas essas atribuições devem contemplar a valorização e integração de diferentes 

saberes, práticas e conhecimentos, investigação e análise da realidade e busca de condições 

financeiras para funcionamento. Nessa direção, o ICMBio e municípios podem produzir 

autofinanciamento para manutenção de áreas protegidas que seria feito por meio de 

colaboração espontânea de pequeno valor dado pelo visitante ao adentrar na UC.  

Constata-se assim as participações do Estado na atividade turística, sejam elas 

naturais, culturais, socioeconômicas e políticas; sendo, também, ativamente reguladoras e, por 

vezes, destrutivas na (re)organização territorial. Nessas multifacetadas atuações, ele é o 

principal empreendedor em todas as esferas de poder e, ao longo dos anos vem aprimorando 

seu desempenho, visto que, o turismo ascende globalmente, mas se concretiza nas construções 

turísticas territoriais locais.  

Por sua vez, o Sebrae cuja Regional do Nordeste Goiano está sediada em Posse, é o 

principal incentivador do turismo nessa região de planejamento do estado, porém que 

considera que alguns fatores se contextualizam para sua não propulsão. Na palavra do 

representante do SEBRAE na região (2019), entende-se que as dificuldades encontradas para 

o desenvolvimento da atividade estão na “informalidade e o baixo dinamismo empresarial; a 

não cooperação entre os atores do setor na região e até mesmo entre municípios; a falta de 

conhecimento técnico e/ou dinamismo de lideranças e estrutura (estradas, telefone, internet, 

energia elétrica e outros)”.  

Em estudo paralelo, algumas proposições foram dadas para fomentar a atividade 

turística no Vão do Paranã sugerido pelo Plano Territorial de Desenvolvimento Rural 

Sustentável (PTDRS) de orientação da ECO/CUT83 (2011).  Dentre algumas proposições 

descritas, algumas poderiam ser aproveitadas e dirigidas a APANRV, como:  

 

[...] catalogar e resgatar as manifestações culturais do território; criar o calendário 

cultural e de eventos do território; criar e implementar os roteiros turísticos, 

valorizando os recursos naturais; capacitação técnica/ambiental aos funcionários das 

prefeituras municipais e Sindicatos  via SENAR84 no que diz respeito ao setor 

agrícola; Criação da função de guardas municipais; Implementação do turismo rural; 

capacitação dos profissionais da cadeia produtiva do turismo rural e quanto a 

infraestrutura, a pavimentação da rodovia que liga Posse a Mambaí, via distrito de 

Barbosilândia (do povoado de Vila Nova em Mambaí à BR- 020 no povoado de 

Rodovilândia em Posse) (ESCOLA CENTRO-OESTE..., 2011, p. 14-17). 

 

Foram sugestões importantes, porém a maioria delas não se concretizou. Algumas de 

extrema importância para a atividade turística na APA, como a última que identifica a 

construção da rodovia do Vila Nova até Rodovilândia, o que poderia dar acesso mais fácil a 

                                                           
83 Escola Centro-Oeste de Formação Sindical da CUT (Central Única de Trabalhadores). 
84 Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. 
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atrativos localizados próximos e, com isso, integrar melhor as ações do município de Posse na 

relação com a UC. Outros, não menos importantes, agregam valor as atitudes das gestões 

municipais, visto que, em algumas prefeituras, não se encontram pessoas preparadas 

tecnicamente para assumir funções relacionadas ao meio ambiente e ao turismo. Sobretudo, a 

maioria das autoridades municipais na APA, apesar de um despertar maior em Mambaí por ter 

uma secretaria para o segmento, ainda não se mostram amadurecidas para protagonizar ações 

efetivas na atividade turística. Buritinópolis, Damianópolis e Posse não têm secretarias para 

assuntos turísticos e, por conseguinte, não há pessoal técnico habilitado, sendo o setor 

relegado ou tratado incipientemente por Secretarias de Meio Ambiente.  

 Os levantamentos trazidos por este estudo, encontrados na APANRV, reafirmam as 

diversidades naturais e culturais da região, o que faz do turismo uma atividade que pode 

alavancar a sua visibilidade nacional e internacional. Porém, é preciso considerar os desafios a 

serem superados para que haja de fato realizações sociais e estas, de maneira planejada, 

criativa, racional e inovadora, sejam inseridas nesse contexto. Empreende-se a partir das 

oportunidades e, por meio da inclusão, incita-se a participação de agentes e sujeitos na 

mobilização para o desenvolvimento socioespacial, cuja sentença concreta se revela na 

construção do território. O Desenvolvimento está sempre em elaboração e se solidifica 

permanentemente no comportamento empreendedor da sociedade. 

Pode-se afirmar que o turismo é uma atividade que se dimensiona em volume e em 

intensidade na formação territorial, ou seja, o território turístico ainda está em construção, 

mas já compõe e contribui efetivamente na cadeia produtiva da UC. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTOS DE PESQUISA 
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APÊNDICE B – FICHA DE VISITANTE 

 
Nome Idade                                             Escolaridade              

Profissão 

É a primeira vez que vem em a cidade? Sim  (    )    Não  (     ) Qtde de 

vindas: 

Como ficou sabendo do Lugar?    

(      ) Já conhecia o destino (     ) Artigos em Revistas e Jornais 

(      ) Amigos /parentes (     ) 

Anúncios e campanhas 

Publicitárias 

(      ) Agências de viagem (     ) Programas de TV e Rádio 

(      ) Guias Turísticos Impressos (     ) Outros (especifique) 

especificação 

Residência 

Permanente - 
(       )  Brasil Outro Pais  (      ) Qual?(especifique): 

Preced

ência- 

(      ) Goiânia   (     ) 

Brasília       
(      ) Outro Município: 

 Próximo    

destino: 
 

Viaja - (     ) sozinho    (      ) casal com filhos     (       ) casal s/filhos      

            (     )  Grupo familiar / Amigos   (      )    

Outros    

Onde se hospeda? Preço da Diária ?   

Quais são os atrativos procurados?    

Como se sentiu em relação a receptividade das pessoas do 

município? 

 

 

 

  

Sua opinião sobre os atrativos visitados?  Infraestrutura dos  atrativos    

 Serviços 

 

   

Acessibilidade, 

  

   

Manutenção,   

 

   

Qualidade do atrativo 

 

   

Quanto tempo pretende permanecer na cidade? 

O que lhe chamou atenção? 

 Além dos existentes Quais os serviços que gostaria de encontrar? 

Quanto ao preparo dos profissionais que lhe atenderam referente ao 

turismo? 

Bom  (    )   Regular (   )                

 

 

Ruim (    )  

Por que ? 

 

   

Espera voltar a visitar a localidade e os atrativos? POR QUE?    
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ANEXO A - MATERIAL PROMOCIONAL DA AGÊNCIA CERRADO AVENTURA 

(2018) 
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ANEXO B - MATERIAL PROMOCIONAL DA MAMBAÍ ADVENTURE (2019) 
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ANEXO C – MATERIAL INFORMATIVO APANRV PELO IBAMA (2007) - FRENTE 
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ANEXO D – MATERIAL INFORMATIVO APANRV ELABORADO PELO IBAMA 

(2007) - VERSO 

 

 


