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RESUMO 

 

A modalidade de turismo em áreas naturais cresce em importância desde a década de 1990, 

com o ecoturismo, o turismo ecológico e o turismo de natureza. O turismo incorpora aspectos 

relativos ao meio físico natural, dentro da perspectiva do Patrimônio Natural, agregando uma 

nova lógica, funcionalidades e valorização no uso e na ocupação do meio ambiente. Para o 

desenvolvimento do turismo em qualquer localidade, tendo em vista o patrimônio natural, é 

necessário conhecer suas características e aquilo que seja notável para a exploração turística 

(como o seu patrimônio geológico, geomorfológico e fitogeográfico). O município de Goiás 

(GO) foi escolhido como recorte espacial deste trabalho por apresentar recursos naturais de 

excepcional valor paisagístico e, consequentemente, de potencial para esse turismo. O 

objetivo geral deste trabalho foi o de diagnosticar o patrimônio natural do município de Goiás 

como subsídio à avaliação do seu potencial turístico. Complementarmente, buscou-se 

inventariar o patrimônio natural do município, em seus aspectos geológico, geomorfológicos, 

fitogeográficos e avaliar a potencialidade turística desse patrimônio natural, quanto aos 

aspectos de acessibilidade, de infraestrutura, de equipamento e serviços.  A metodologia para 

realização do trabalho constituiu-se em: levantamento bibliográfico e documental; confecção 

de bases cartográficas que abrangem o município; consultas a órgãos públicos; levantamentos 

de dados em campo e elaboração de um quadro-síntese avaliativo da potencialidade turística 

dos pontos e áreas identificados. Conclui-se que o município de Goiás possui importantes 

patrimônios naturais e que tem potencial para prática do turismo em áreas naturais e que esse 

turismo pode ser um fator importante para a preservação e conservação do patrimônio 

geológico, geomorfológico e fitogeográfico no município. 

Palavras-chave: Município de Goiás, Turismo em áreas naturais; Patrimônio Natural; 

Potencialidade turística.   
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ABSTRACT 

 

The variety of tourism in natural areas is growing in importance since 1990, with ecotourism 

or nature tourism. Tourism incorporates aspects of the natural physical environment, from the 

perspective of Natural Heritage, adding a new logic, functionality and value in use and 

occupation of the environment. For the development of tourism in any location, taking into 

account the natural heritage, it is necessary to know its features and what is remarkable for 

tourism activities (like their geological heritage, geomorphological and phytogeographical). 

The city of Goiás (GO) was chosen as the spatial area of this work because of its natural 

resources of exceptional scenic value and, consequently, the potential for this tour.  Intend of 

this study is to diagnose the natural heritage of the city of Goiás as subsidy to assess their 

tourism potential. Complementarily, it seeks to inventory the natural heritage of the city, in its 

geological, geomorphological, phytogeographical aspects and evaluate the tourism potential 

of this natural heritage, in the matters of accessibility, infrastructure, equipment and services. 

The methodology of the exertion consisted in: bibliographical and documentary survey; 

preparation of cartographic databases covering the municipality; appointments to public 

institutions; field surveys and development of an evaluative summary table of potential tourist 

spots and areas identified. It concludes that the city of Goiás has important natural heritage 

with potential for tourism practices and that this tourism can be an important factor for the 

preservation and conservation of geological, geomorphological and phytogeographical 

heritage in the city. 

 

Keywords: Tourism in natural areas; Natural Heritage; Tourism potentiality. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa envolve o reconhecimento e a avaliação (diagnóstico) do patrimônio 

natural existente no município de Goiás, o estudo é feito de acordo com a perspectiva 

conceitual dada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO).   

De acordo com a UNESCO, as formações físicas, biológicas, geológicas e 

fisiográficas, as zonas de habitat de espécies ameaçadas e os lugares notáveis são 

considerados patrimônios naturais. Há que se destacar a relevância para a sociedade, na 

conscientização, na preservação ou no aproveitamento do patrimônio natural. O estudo visa 

conhecer e analisar a potencialidade turística do patrimônio do município de Goiás, avaliando 

seus aspectos de acessibilidade, de infraestrutura, de equipamentos e de serviços. 

O município de Goiás foi escolhido como recorte espacial deste trabalho por 

apresentar recursos naturais de excepcional valor paisagístico e, consequentemente, de 

potencial para o turismo. A sede do município dista a 124 quilômetros de Goiânia, capital do 

Estado de Goiás, e desde 2001 seu sítio histórico foi reconhecido pela UNESCO como 

Patrimônio Histórico Cultural da Humanidade, pela sua arquitetura – cujas edificações em 

estilo colonial conservam as características desse período. 

Algumas indagações surgiram no tocante à relação entre o município de Goiás, os seus 

aspectos paisagísticos naturais e a atividade turística. Qual é a real potencialidade turística do 

patrimônio natural no município de Goiás? Quais atributos definem o patrimônio natural do 

município no que se referem a seus aspectos geológicos, geomorfológicos, fitogeográficos e 

hidrológicos?  

Diante disso, o objetivo geral deste trabalho foi diagnosticar o patrimônio natural do 

município de Goiás como subsídio à avaliação de seu potencial turístico. Os objetivos 

específicos foram os seguintes: inventariar o patrimônio natural do município, em seus 

aspectos geológico-geomorfológicos e fitogeográficos; e avaliar a potencialidade turística 

desse patrimônio natural, quanto aos aspectos de acessibilidade, de infraestrutura, de 

equipamento e de serviços. 

Para a abordagem e a compreensão de tudo o que foi proposto, este estudo foi 

estruturado em três capítulos. No primeiro capítulo serão apresentados os fundamentos 

teóricos sobre os conceitos e as definições de Patrimônio Natural e Turismo. O patrimônio foi 

discutido na perspectiva geográfica e na perspectiva do turismo. A categoria de paisagem foi 
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discutida em tópico específico, relacionando essa categoria à de patrimônio natural. O turismo 

foi discutido na visão da geografia, e nas diversas vertentes dessa área, dando enfoque 

especial ao ecoturismo, por ser um segmento da atividade turística que utiliza de forma 

sustentável o patrimônio natural e cultural. Por último, foi feita uma explanação sobre o 

turismo no município de Goiás. 

No segundo capítulo discutiu-se sobre os motivos da escolha do município de Goiás 

como recorte espacial para a pesquisa, destacando seus aspectos históricos e ambientais. As 

bases fisiográficas do município foram apresentadas em tópico específico, envolvendo 

informações relacionadas à geologia, ao relevo, à hidrografia e a vegetação. Essa discussão é 

necessária para compreender a estrutura física, suporte para o embasamento e para a análise 

da formação dos patrimônios naturais existentes no município. Também é realizada uma 

discussão do uso e da ocupação da terra atual.  

O terceiro capítulo abordou a apresentação dos exemplares do patrimônio natural 

existentes no município de Goiás, de acordo com a perspectiva da conceituação da UNESCO 

(valor científico, conservação, estético). Realizou-se análise e avaliação do potencial turístico 

desse patrimônio nos aspectos de acessibilidade, de infraestrutura, de equipamentos e de 

serviços. Por fim, apresentam-se as considerações finais sobre aspectos e conclusões 

relevantes de acordo com a pesquisa realizada. 
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CAPÍTULO 1 - PATRIMÔNIO NATURAL E TURISMO: APORTES 

TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 

 

1.1. Conceitos e definições de Patrimônio Natural 

 O termo patrimônio remete à noção de bens herdados de herança e de bens de valor 

histórico. De acordo com Gonçalves (2009), a palavra patrimônio está entre os termos mais 

usados no dia a dia, sendo que se refere a patrimônios econômicos e financeiros; os 

patrimônios imobiliários; os patrimônios culturais, arquitetônicos, históricos, artísticos, 

ecológicos e genéticos; há ainda os patrimônios intangíveis. No entanto, seu caráter é milenar 

não sendo uma invenção moderna, está presente no mundo clássico e na Idade Média. A 

modernidade ocidental apenas impõe contornos semânticos específicos assumidos por ela. O 

autor afirma ainda, que “estamos diante de uma categoria de pensamento extremamente 

importante para a vida social e mental de qualquer coletividade humana” (GONÇALVES, 

2009; p. 26). 

Ainda de acordo com Gonçalves (2009), a categoria “patrimônio” do ponto de vista 

dos modernos aparece com delimitações muito precisas, sendo uma categoria individualizada: 

como patrimônio econômico e financeiro; como patrimônio cultural; como patrimônio 

genético etc. Ainda segundo este autor, as qualificações acompanham as divisões 

estabelecidas pelas modernas categorias de pensamento: economia, cultura e natureza. 

De acordo com Canclini (1994) apud Serrano (2007), identificam-se quatro 

paradigmas que organizam as práticas patrimonialistas contemporâneas: 

(1) o tradicionalismo substancialista, tendência aristocrático tradicional ou 

academicista, que privilegia os aspectos formais dos objetos e seu 

valores “atemporais” e “intrínsecos”; (2) o mercantilista, cujas práticas 

são voltadas ao e justificadas pelo retorno econômico das ações 

preservacionistas; (3) o do imaginário conservacionista e 

monumentalista, focado nos aspectos grandiosos e magnificentes dos 

bens protegidos e objetivando a projeção de uma idéia de nacionalidade 

genérica e deslocada da heterogeneidade social e da legitimidade do 

sistema político em vigência; e por fim, (4) o paradigma 

participacionista, que procura associar o patrimônio e a preservação às 

demandas mais gerais da sociedade e engloba em suas ações não apenas 

os bens de caráter erudito mas também os populares, e não apenas a 

cultura material mas também a imaterial. As distintas percepções e 

interesses acerca da patrimonialização, em seus vários sentidos, e 
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consequentemente as ações a ela relacionadas são, dessa forma, 

informadas por mais que “memória” e “historia” (CANCLINI, 1994, 

apud SERRANO, 2007, p.11). 

 

 Para Serrano (2007), a natureza é um elemento da cultura a despeito de suas 

qualidades materiais particulares, à semelhança da memória social que também tem sido 

objeto da produção de lugares-memórias. A autora, parafraseando Pierre Nora (1984, p. XIX), 

diz o seguinte: “Habitássemos ainda a natureza, não teríamos necessidade de consagrar-lhe 

lugares” (p.12). Ou seja, ela afirma que a partir do momento que a sociedade rompe a sua 

relação estreita com a vida rural e com a natureza, surge a necessidade de espaços para abrigar 

a natureza, delimitar espaços e também perpetuar uma memória histórica que pode formar 

uma identidade cultural de uma nação, como, por exemplo, tem-se o primeiro parque nacional 

criado nos Estados Unidos em 1872 (o Parque de Yellowtone). 

O conhecimento elementar relativo à noção de patrimônio natural é um fato 

relativamente recente. Segundo Scifoni (2006), somente a partir de 1970, sob iniciativa da 

Organização das Nações Unidas para a Cultura, Ciência e Educação (UNESCO), que a 

referida designação logrou-se internacionalmente. Quanto à origem do termo, esta autora 

afirma que é anterior a esta data, sendo o patrimônio natural decorrente da preocupação com o 

monumento, uma vez que, “a princípio aparece como histórico e artístico para depois se 

configurar também como monumento natural.” (SCIFONI, 2006. p. 27). A autora acrescenta 

ainda que, no Brasil, o reconhecimento do patrimônio é um processo acentuadamente 

desproporcional, visto que atinge, sobretudo, os bens considerados monumentais ou aqueles 

valorizados pelo turismo. 

Nesse sentido, o surgimento do conceito de patrimônio natural passa a existir sob a 

seguinte significação:  

monumentos naturais, sítios e paisagens naturais de feição notável como 

uma categorização que qualificava o chamado monumento. Há o 

monumento histórico, o artístico e natural, todos fazendo parte de uma 

mesma preocupação nacional digna de constar na lei maior do país 

(SCIFONI, 2006, p.32). 

A UNESCO conceituou o patrimônio natural na Convenção do Patrimônio Mundial, 

ocorrida em 1972, como sendo as formações físicas, biológicas, geológicas e fisiográficas, as 

zonas de habitat de espécies ameaçadas e lugares notáveis. Nesta convenção foram 

considerados como elementos do patrimônio natural: 
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os monumentos naturais constituídos por formações físicas e biológicas ou 

por grupos de tais formações, que tenham valor universal excepcional do 

ponto de vista estético ou científico; as formações geológicas e fisiográficas, 

e as áreas nitidamente delimitadas que constituam o habitat de espécies 

animais e vegetais ameaçadas e tenham valor universal excepcional do ponto 

de vista da ciência ou da conservação; os sítios naturais ou as zonas naturais 

nitidamente delimitadas, que tenham valor excepcional do ponto de vista da 

ciência, da conservação ou da beleza natural. (UNESCO, 1985 apud Scifoni 

2006). 

Para Scifoni (2006), as definições anunciadas neste mesmo evento, foram 

excessivamente genéricas, sendo que, somente a partir de 1977, houve um aprimoramento das 

conceituações. No caso do patrimônio natural foram reforçados os valores estético, ecológico 

e científico. Os valores estéticos, as paisagens notáveis e de extraordinária beleza estão em 

condições de exceções, como os parques nacionais. Os valores ecológicos foram vinculados à 

conservação da biodiversidade, habitat de espécies em riscos de extinção ou detentoras de 

processos ecológicos e biológicos importantes, como remanescentes de vegetação. Já os 

valores científicos foram apresentados como áreas com formações ou fenômenos naturais 

relevantes para o conhecimento científico da história natural do planeta, como as montanhas 

(SCIFONI, 2006). 

Outra consideração de Scifoni (2006, p.14) retrata a importância do patrimônio 

cultural em detrimento do patrimônio natural: 

o patrimônio natural não apresenta o mesmo destaque que o patrimônio 

cultural, o que se evidencia nos títulos do Patrimônio Mundial conferidos 

pela UNESCO, menos de um quarto do conjunto correspondem à categoria 

de patrimônio natural. No plano da pesquisa científica ou na esfera 

institucional há um vazio em relação a patrimônio natural.  

A UNESCO é mundialmente responsável pelas normas de proteção do patrimônio 

histórico e cultural. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) é o 

órgão responsável no Brasil pela gestão, preservação e proteção do patrimônio histórico 

artístico. Dentro do IPHAN, o patrimônio natural é um setor técnico especializado em 

elementos naturais, os quais constituem a matéria-prima da produção cultural, sendo que esse 

patrimônio necessita de conhecimentos ligados ao meio físico e biológico (geologia, 

paleontologia, espeleologia, hidrografia, biologia e ecologia). 
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1.2. Patrimônio natural na perspectiva geográfica e na perspectiva do turismo 

 Sobre a abordagem geográfica do patrimônio natural, Scifoni (2006) afirma que o 

tema possui relevância na geografia sob dois importantes aspectos. O primeiro aspecto refere-

se ao tombamento de extensas áreas submetidas a regime jurídico. O uso do solo é 

condicionado a regras de preservação que influenciam a atuação dos agentes públicos e 

privados na produção do espaço. Selecionar os usos e restringir determinadas formas de 

ocupação do solo pode ocasionar a valorização de áreas reconhecidas como um patrimônio do 

Estado, fomentando novas perspectivas econômicas. O segundo aspecto refere-se ao fato de 

que a ciência geográfica compreende a natureza como parte da vida humana, tornando-a 

social, superando dessa forma,  

a dicotomia que contrapõe, de um lado, uma visão extremamente utilitarista 

na qual a natureza é apenas um recurso para as necessidades humanas, e, de 

outra a visão ecocêntrica que afirma ter a natureza um valor 

independentemente do homem (DIEGUES, 1996 apud Scifoni, 2006, p. 14 ).  

 Outra visão apontada também por Diegues (2004) é o pensamento naturalista do 

século XIX, no qual a natureza e sua proteção eram analisadas numa perspectiva de 

admiração e reverência que deveria afastar a presença humana, determinadamente. Sob essa 

perspectiva, parece contraditório pensar no patrimônio quer seja natural ou cultural, uma vez 

que do termo patrimônio, depreendem-se outros conceitos complementares que se relacionam 

com a presença humana, como os de herança, bem e propriedade. Em regra, a qualquer 

patrimônio, herança ou bem, implica a existência de um proprietário ou guardião, neste caso, 

o próprio indivíduo ou coletividade, cujo cotidiano relaciona-se com aquele patrimônio. 

Portanto, a noção de patrimônio natural, não deve negligenciar a consequente relação 

homem/natureza em seu sentido de pertencimento (DIEGUES, 2004). 

 Na perspectiva do turismo, segundo Luchiari (2007, p. 36), “tudo o que na natureza 

remete à ruptura com o cotidiano, com as amarras do trabalho, é atrativo para o olhar 

turístico” e considera o patrimônio natural sempre como patrimônio cultural, e ambos 

constituem o patrimônio ambiental. Ainda segundo esta autora, a natureza, tornada 

patrimônio, herança e memória, materializa-se como paisagem, sendo que o olhar dos 

viajantes, dos cientistas, dos turistas busca na interpretação dessas paisagens a classificação 

do mundo.  

Também relacionada à perspectiva turística e sua importância econômica, a atividade turística 

se encontra em crescimento, gerando empregos e rendas, contribuindo para o 
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desenvolvimento local. Segundo Godinho (2012), o turismo é uma atividade econômica que 

consome e produz o espaço geográfico, sendo necessário analisá-lo como um processo 

dinâmico e como um fato social que cria e recria formas espaciais diversificadas, de forma 

que a partir de um conjunto de ações específicas atua na produção e reconfiguração do espaço 

e torna-se produto para o consumo turístico.   

Para Luchiari (2007), a estruturação da atividade turística no território emergiu com 

vigor na economia, com grande expressão na associação de turismo de natureza e 

ambientalismo contemporâneo com valorização da paisagem natural. No entanto, a autora 

ressalta que esse processo se refere ao patrimônio natural e lembra que a patrimonialização da 

natureza é uma ação política e cultural que busca proteger uma paisagem natural por meio do 

tombamento, que é um fato político determinado por cada período histórico e formação 

socioespacial. Assim, para esta autora, a patrimonialização da natureza e sua consequente 

valorização turística são mediadas pelas relações do poder político, do poder econômico e das 

práticas sociais. 

Conforme Luchiari (2007), a classificação das paisagens naturais deve ser entendida 

com base no julgamento de valor pela ótica do turismo e pressupõe a interpretação de uma 

prática social e econômica que normatiza e dá uma nova dinâmica ao uso do território.  Para 

esta autora, a patrimonialização da natureza torna-se apropriadora das paisagens naturais e 

atrativas ao turismo, mas por outro lado, isso ocasiona para as populações tradicionais, que 

sustentavam sua reprodução econômica e cultural a partir do meio natural em que viviam, a 

destituição de seus territórios. Com isso,  

extensas áreas do território nacional foram sendo tomadas dessas 

populações, para transformarem-se em Unidades de conservação e serem 

excluídas da dinâmica de mercado, elas foram reincorporadas ao mercado, 

por meio da apropriação e valorização dos empreendimentos turísticos. 

(Luchiari 2002, p.33 apud Luchiari 2007 p.27). 

De acordo com Oliveira (2007), a implementação do turismo não é, em geral, 

acompanhada de uma mudança no modo de vida da sociedade como um todo; quando muito, 

verifica-se transformação entre as comunidades ligadas mais diretamente à atividade turística 

(guias, empreendedores, moradores locais etc.) e, em menor expressão, também entre os 

próprios turistas. Dessa forma, “a importância da proteção ao patrimônio não está apenas na 

consideração material e na valorização econômica dos recursos naturais, mas na relevância 
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cultural dos processos adaptativos dos grupos sociais ao seu ambiente” (XAVIER, 1987, 

p.235 apud LUCHIARI, 2007). 

A natureza e a cultura utilizada como patrimônios orientados para o uso turístico 

estimula o processo de patrimonialização da natureza e cultura e imprime em ambos um 

caráter econômico. Além disso, o turismo propõe o uso sustentável desse patrimônio e o bem 

estar das populações de modo geral, sendo as paisagens naturais elementos importantes para a 

construção de identidades sociais ligadas às práticas de atividades turísticas.  

Segundo Oliveira (2007), a prática do turismo para ser aceita, faz-se necessário a 

substituição das antigas formas de geração de renda, seja porque garantirá ganhos iguais ou 

maiores, seja porque essas antigas formas já não se mostram viáveis. Para Luchiari (2007), o 

turismo em áreas naturais organiza seletivamente o território, com isso, inclui e exclui 

paisagens e pessoas, elegendo as parcelas do território que atenderão às demandas de uma 

atividade que, para se sustentar economicamente, voltam-se às classes médias e às elites 

urbanas, de modo a resolver a equação entre conservação ambiental e uso turístico.  

 

1.3. A paisagem como patrimônio natural 

 O conceito de paisagem é bastante utilizado no vocabulário de geógrafos, arquitetos, 

ecologistas, planejadores, e está presente na ciência e na arte. Mas, foi somente na ciência 

geográfica que o termo adquiriu valor científico e transformou-se em uma teoria de 

investigação. A geografia é uma ciência que trabalha os fenômenos da superfície terrestre, 

observa esses fenômenos e suas convergências na unidade espacial, ou seja, observa a 

paisagem (TROLL, 1997). 

De acordo com Troll (1997), as paisagens refletem as transformações no tempo 

formando com isso um registro histórico do passado, de acordo com a intervenção humana ela 

pode ser considerada paisagem natural ou cultural, sendo que a paisagem cultural além dos 

fenômenos naturais engloba outros tipos de fenômenos como: os econômicos, os 

populacionais, os sociais, os artísticos e os religiosos. Do ponto de vista natural leva-se em 

conta a explicação da paisagem a partir do conjunto das variações e relações dos componentes 

estruturantes do meio físico natural como o relevo, a hidrografia e a vegetação, todos 

analisados de forma conjunta.  
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De acordo com Bertrand (1971), “a paisagem não é a simples adição de elementos 

geográficos disparatados” é uma determinada amostra do espaço, que resulta de uma 

associação dinâmica de elementos físicos, biológicos e antrópicos que interagindo entre si 

transformam a paisagem em um conjunto único indissociável e que está em perpétua 

evolução. Para o autor as paisagens ditas “físicas” são quase sempre amplamente remodeladas 

pela exploração antrópica.  

Bertrand (1971) propõe uma classificação da paisagem em um sistema taxonômico 

que a classifica em função da escala do tempo e do espaço, comportando dessa forma seis 

níveis têmporo-espaciais: unidades superiores (zona, domínio, e região) e unidades inferiores 

(geossistema, geofácies e o geótopo). Para Bertrand (1971), a escala de geossistema é a que 

situa a maior parte dos fenômenos de interferência entre os elementos da paisagem, “constitui 

uma boa base para os estudos de organização do espaço porque é compatível com a escala 

humana”. O geossistema combina fatores geomorfológicos, climáticos e hidrológicos 

(potencial ecológico) com exploração biológica do espaço.   

Bertrand (1971), ainda classifica o geossistema em uma tipologia dinâmica em função 

da evolução englobando todos os aspectos das paisagens, baseada na teoria de bio-resistasia 

de H.Erhart (1956). Reagrupa dessa forma dois conjuntos dinâmicos diferentes: os 

geossistemas em biostasia na qual as paisagens com atividade geomorfogenética é fraca ou 

nula, sendo a evolução dominada pelos processos bio-químicos, em que a intervenção 

antrópica não compromete de forma grave o equilíbrio entre o potencial ecológico e a 

exploração biológica; e o geossistema em resistasia onde a geomorfogênese domina a 

dinâmica global das paisagens e ocorre uma modificação do potencial ecológico.  

Ainda de acordo com Bertrand (1971) essa classificação da paisagem deve ser 

colocada na perspectiva do tempo e do espaço, sendo que no tempo o mais delicado problema 

seria considerar a parte das heranças, essas não somente geomorfológicas e pedológicas como 

também humana. Para Ab‟Saber (2003), 

todos os que se iniciam no conhecimento das ciências da natureza – mais 

cedo ou mais tarde, por um caminho ou outro – atingem a idéia de que a 

paisagem é sempre uma herança. Na verdade, ela é uma herança em todo o 

sentido da palavra: herança de processos fisiográficos e biológicos, e 

patrimônio coletivo dos povos que historicamente as herdaram como 

território de atuação de suas comunidades. (Ab‟Saber 2003, p.9) 
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A visão de paisagem evolui no tempo, é dinâmica e seu valor passa a ser visto não 

somente como o de sobrevivência, mas sim como patrimônio que se pretende preservar.  Para 

Foscarini Neto (2008), a preservação de objetos naturais, e de valores culturais está na origem 

do homem e é a cultura que marca a importância atribuída aos vários elementos de utilização 

dos recursos naturais vitais a sobrevivência, atribuindo-lhes valores simbólicos, como também 

buscando a perpetuação dos traços ou valores mais importantes para sua cultura, reafirmando 

sua distinção entre os demais grupos.  

Para Detoni (2012),  

A paisagem, além de herança de processos naturais e sociais, pode adquirir o 

caráter de patrimônio por meio da valorização de determinados componentes 

simbólicos, por isso, torna-se alvo de valorização, seja do ponto de vista 

natural, ou social, o que permite a definição de políticas para a sua 

preservação (Detoni, 2012, p. 1286). 

 

De acordo com Costa (1986, apud Foscarini Neto, 2008), com as questões ambientais 

deflagradas na década de 1970, ocorre uma preocupação com as questões referentes à 

paisagem e a memória coletiva, surge uma melhor organização da sociedade em defesa do 

patrimônio natural. Para Costa (1986), 

Tinha então sido iniciada uma transformação do entendimento do 

instrumento do tombamento de nosso patrimônio histórico. Essa figura, 

entendida inicialmente como aplicável às construções monumentais, passa a 

abranger a necessidade de preservação da memória de todas as classes 

sociais e dos conjuntos urbanos com todas suas interações. Sua aplicação à 

paisagem, entendida como parte da história, quer seja em seu estado natural 

ou trabalhada pelo homem, estava latente. A ameaça de aumento das 

instalações no topo do Pão de Açúcar levou o então Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional a declarar seu tombamento, tombando 

também o penhasco do Corcovado. Estava aberto o caminho (COSTA, 1986, 

apud Foscarini Neto, 2008, p.30). 

 

Para Detoni (2012), para se criar uma área natural que seja considerada patrimônio de 

início prioritariamente deve-se analisar o seu valor paisagístico. Para Ab‟Saber 2004,  

necessita-se haver alguns critérios para o reconhecimento do tombamento natural de uma área 

seja: as áreas de  criticidade múltipla, que tenha interesse em proteção integral dos tecidos 

ecológicos regionais; a diferenciação de paisagens banais e de exceção (exemplo: morros 

testemunhos, topografias ruiniformes,  pedras tortas, campos de matacões, canyos); os 
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remanescentes primários ecologicamente importantes; áreas de introdução ou reintrodução de 

espécies (velhos hortos).    

Detoni (2012) afirma ainda ser 

válido considerar a paisagem como um patrimônio e, consequentemente, 

como uma herança para as futuras gerações. Dessa forma, a aplicação de 

instrumentos jurídicos para a sua preservação, como o tombamento natural, 

tornam-se oportuno e define uma particularidade paisagística ao objeto 

tombado, em que se relacionam a componente cultural e a natural (DETONI, 

2012, p.1290). 

De acordo com Detoni (2012), com o tombamento uma área natural estará sujeita a um 

ordenamento territorial, para sua proteção, com ênfase na manutenção dos aspectos 

paisagísticos, turísticos e científicos, sendo que a área tombada não necessita ser 

desapropriada, não impede o uso do bem, mas restringe alterações nessas áreas. O autor 

afirma ainda, que o tombamento é um importante instrumento de preservação, mas que a 

legislação volta-se para a proteção do patrimônio histórico, cultural e arquitetônico, sendo 

necessário “aprimorar as metodologias de definição de patrimônio natural, juntamente, com a 

atualização dos conceitos referentes à relação entre o patrimônio e a paisagem, para assim, 

empreender maior efetividade ao tombamento natural”.  

Para Foscarini Neto (2008, p.33), “a manutenção de tais paisagens, singulares ou 

típicas transforma-se hoje em um trunfo capaz de propiciar às regiões que as possuem, a 

sustentabilidade de seus modos de vida, em sintonia com a recuperação e a conservação de 

sua qualidade ambiental”. 

 

1.4. Turismo na visão da Geografia 

O turismo é um fenômeno social, cultural e econômico, que modifica o espaço 

geográfico e o torna objeto de consumo. No campo econômico, o turismo pode gerar renda e 

emprego, aumentar a arrecadação e gerar postos de trabalho, o que pode contribuir para o 

desenvolvimento da economia local. No campo sociocultural, o turismo pode promover 

desenvolvimento, valorizar a cultura e a história da região. Ambientalmente, o turismo 

devidamente planejado pode conscientizar a população da importância de conservar áreas 

naturais e de manter qualidade ambiental.  
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Por isso, a análise desse fenômeno é de grande interesse da geografia. Cruz (2003, p.5) 

enfatiza o caráter geográfico ao definir que “o turismo, é antes de mais nada, uma prática 

social, que envolve o deslocamento de pessoas pelo território e que tem no espaço geográfico 

seu principal objeto de consumo”. O turismo transforma o espaço geográfico, segundo a 

autora, em três seguimentos: polos emissores de fluxos, espaços de deslocamento e núcleos 

receptores de turista. 

Segundo Lima e Candeias (2003), o turismo "surge no século XVII na Inglaterra, 

referido a um tipo especial de viagem. A palavra tour que quer dizer volta é de origem 

francesa e tem seu equivalente no inglês turn e no latim tornare". Duque e Mendes (2006) 

apontam que a atividade turística é caracterizada por deslocamentos humanos, iniciados 

quando o homem percebeu a necessidade de comercializar mercadorias.  

Conforme a Organização Mundial de Turismo (OMT), o turismo é conceituado como 

uma modalidade de deslocamento espacial, que envolve a utilização de algum meio de 

transporte e ao menos uma pernoite no destino, sendo que esse deslocamento pode ser 

motivado pelas mais diversas razões, como exemplos, lazer, negócios, congressos, saúde entre 

outros, desde que não estejam relacionadas a uma remuneração direta (CRUZ, 2003). 

Para Rodrigues (1999), o interesse pelos estudos relacionados com o turismo na 

Geografia acentua-se a partir da década de sessenta, ligado à prosperidade econômica que 

marcou o período de pós-guerra nos países centrais do capitalismo. Já há algum tempo, 

segundo Oliveira (2007), o turismo, como fenômeno sociocultural e econômico, tem sido 

objeto de estudos geográficos, na medida em que se revela como uma atividade humana que, 

cada vez mais, tende a envolver o maior número de pessoas e transformar espaços, 

incorporando-os a uma rede mundial de serviços, na forma de atrativos para o lazer, ou em 

outra visão, como  uma forma a mais de inserção de atividades na acumulação de capital.  

 Segundo Rodrigues (1999), o turismo deve ser estudado no campo da 

multidisciplinaridade, 

particularmente pelo conjunto das ciências sociais, integrando, além dos 

aspectos histórico-geográficos, os aspectos econômicos, psicológicos, 

sociológicos, antropológicos e jurídicos, conforme assinala P. de Groote 

(1983). Além desses, podemos acrescentar ainda os aspectos políticos, 

culturais e ecológicos, dentre outros. (...) Tendências científicas recentes que 

enfatizam o tratamento holístico dos fenômenos, procurando eliminar as 

fronteiras rígidas entre os ramos do conhecimento, tornam cada vez mais 

delicada a tarefa do geógrafo quando preocupado com a delimitação do 
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campo abrangido por um determinado fenômeno, tendo em vista a 

sistematização do conhecimento científico. Nesse sentido, a tentativa de 

definir o objeto e o campo específicos da chamada Geografia do Turismo 

parece inoportuna, correndo-se risco e retroceder e caminhar em sentido 

contrário ao avanço epistemológico da Geografia, que ainda hoje não logrou 

libertar-se do ranço positivista (RODRIGUES, 1999, p.41). 

Dessa forma, segundo Rodrigues (1999), os estudos sobre turismo surpreendem pela 

sua morosidade em acompanhar a evolução do pensamento, de fato, pode-se rotular a maioria 

dos trabalhos como pertencentes à Geografia tradicional, avançando, no máximo, até a fase 

neopositivista. 

É inegável a contribuição da Geografia para a análise do fenômeno turístico, segundo 

Cruz (2003, p. V), “ao menos uma característica intrínseca da prática social do turismo pode 

nos ajudar a compreender esse fenômeno: o turismo é a única prática social que consome 

elementarmente espaço”. 

Segundo Oliveira (2007), interessa à Geografia uma visão do turismo enquanto 

fenômeno humano capaz de produzir e modificar espaços e criar ou alterar relações sociais, o 

que pode nem sempre ser benéfico, ou seja, capaz de beneficiar a todos os membros de uma 

sociedade de forma equitativa, uma vez que o turismo, enquanto mercadoria, não foge às 

regras do capital. 

Segundo Cruz (2003), o turismo na produção do espaço geográfico deve considerar o 

conjunto de relações em que se desenvolve a atividade, de forma que a apropriação dos 

espaços pela prática social do turismo comporta, com a incorporação de novos espaços, o 

abandono parcial ou total de outros, pois, entre os fatores que determinam sua valorização, 

destacam-se os modismos, produzidos pelo marketing. Já Rodrigues (1999, p.45) compreende 

que os elementos básicos do espaço turístico são os seguintes: “oferta turística, demanda, 

serviços, transportes, infraestrutura, poder de decisão e de informação, sistema de promoção e 

comercialização”. 
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1.5. Turismo em áreas naturais (Ecoturismo) 

As bases que deram origem ao surgimento do turismo em áreas naturais, sobretudo o 

ecoturismo, estão aliadas a criação de parques nacionais e áreas naturais protegidas, que 

conforme Diegues (1997, p.85), “[...] têm sido um dos principais elementos de estratégia para 

a conservação da natureza, em particular nos países de terceiro mundo”. Para esse autor, essas 

áreas naturais foram estabelecidas para preservar espaços com atributos ecológicos 

importantes e fornecer às populações urbanas meios de lazer e contemplação do mundo 

natural. 

De acordo com Cruz (2003), foi na década de 1990 que a modalidade de turismo em 

áreas naturais cresceu, essa modalidade tem nos recursos naturais seu principal objeto de 

consumo, diferentemente das práticas de turismo de massa que requerem um imenso leque de 

infraestruturas urbanas. Para essa autora, o ecoturismo, o turismo ecológico e o turismo de 

natureza são algumas denominações de turismo em áreas naturais.   

 De acordo com Oliveira (2007, p. 20), “as diversas formas de turismo de natureza tem 

sido comumente incentivadas em áreas de preservação por serem vistas como menos 

impactantes ou por servirem como instrumentos de conscientização e educação ambiental”.  

 O ecoturismo cresceu como uma reação da insatisfação com as formas tradicionais de 

turismo que “ignoram os elementos sociais e ecológicos de regiões em países estrangeiros, em 

favor de um enfoque mais antropocêntrico e concentrado estritamente no lucro dos produtos 

de turismo oferecidos” (Fennel, 2002, p.41). A conceituação de Ecoturismo mais utilizada 

atualmente denomina-o como: 

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 pela interpretação do ambiente, promovendo o 

bem-estar das populações (Embratur, 1994, p.19). 

 Devido aos diversos conceitos sobre ecoturismo, Fennel decidiu formular sua própria 

definição:  

o ecoturismo é uma forma sustentável de turismo baseado nos recursos 

naturais, que focaliza principalmente a experiência e o aprendizado sobre a 

natureza: é gerido eticamente para manter baixo impacto, é não predatório e 

localmente orientado (controle, benefícios e escala). Ocorre tipicamente em 

áreas naturais, e deve contribuir para conservação ou preservação destas 

(FENNEL, 2002, pp. 52-53).  
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 Segundo informações publicadas pela Embratur e pelo Ibama em 1994, no documento 

oficial denominado Diretrizes para uma política nacional do ecoturismo no Brasil, há uma 

ausência de estatísticas oficiais relativas à dimensão deste mercado, fato explicado pela 

inexistência de uma definição globalmente aceita e o consequente enquadramento das 

atividades que devem ser consideradas neste segmento, dificultando estudos conclusivos.  

 A vida frenética das grandes cidades tem gerado uma demanda crescente por 

atividades em ambientes naturais, tais como o ecoturismo, o que evidencia um desejo 

contemporâneo de retorno à natureza e a modos de vida mais singelos, marcados por uma 

fuga do cotidiano estressante da modernidade. 

De acordo com Cruz (2003), o poder público considera benefícios do ecoturismo: a 

diversificação da economia regional (por meio do estabelecimento de micros e pequenos 

negócios); a geração local de empregos; a fixação da população no interior; o melhoramento 

das infraestruturas de transporte, da comunicação e do saneamento; a criação de alternativas 

de arrecadação para as unidades de conservação; a diminuição do impacto sobre o patrimônio 

natural e cultural; a diminuição do impacto no plano estético-paisagístico; melhoria nos 

equipamentos das áreas protegidas. Dessa forma, os benefícios oriundos do desenvolvimento 

do ecoturismo tem a potencialidade de gerar benefícios econômicos e sociais nos níveis local, 

regional e nacional. 

Para o turismo poder ser considerado como ecoturismo, segundo Wallace e Pierce 

1996 apud Fennel 2002, deve-se observar seis princípios: 

1. Vincula-se a um tipo de uso que minimiza os impactos negativos no 

meio ambiente e na população local. 

2. Aumenta a consciência e a compreensão em relação aos sistemas 

naturais e culturais da área e o consequente envolvimento dos visitantes 

nas questões que afetam esses sistemas. 

3. Contribui à conservação e a gestão de áreas legalmente protegidas e 

outras áreas naturais. 

4. Maximiza a participação prévia e a longo prazo da população local nas 

decisões que determinam o tipo e a quantidade de turismo a ser 

implantado. 

5. Direciona os benefícios econômicos e outros tipos à população local, que 

pode assim complementar a renda decorrente das práticas tradicionais 

em vez de eliminar ou sustituí-las (a agricultura, a pesca, os sistemas 

sociais etc.). 

6. Oferece oportunidades especiais para a população local e os funcionários 

do turismo na natureza de utilizarem e visitarem as áreas naturais e 
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aprenderem mais sobre aquelas maravilhas que os outros visitantes vem 

conhecer (Wallace e Pierce, 1996, apud FENNEL 2002, pp. 49-50). 

 

De acordo com Cruz (2003, p.68), o ecoturismo é uma modalidade restritiva, tanto na 

forma como ele apropria dos espaços, como também no que se refere à demanda. A autora 

aponta que “o ecoturismo por movimentar contingentes menores de pessoas que o turismo de 

massa, o ecoturismo acaba por ter um custo, para o consumidor, mais elevado que o das 

viagens que mobilizam grandes contingentes de pessoas”. Ou seja, esse segmento turístico e 

relativamente elitizado.  

 

 

1.6. Turismo no município de Goiás-GO 

O município de Goiás está localizado na região Noroeste do Estado de Goiás. De 

acordo com a regionalização turística estabelecida pelo Plano Estadual do Turismo (GOIÁS, 

2008) encontra-se na denominada Região do Ouro, nessa região estão os destinos turísticos 

brasileiros mais importantes em termos de patrimônio cultural, material e imaterial.  De 

acordo com o Plano Estadual do Turismo (GOIÁS, 2008), o município fundado na época da 

exploração aurífera brasileira, no século XVIII mantém ainda hoje o urbanismo e arquitetura 

coloniais, fato que lhe rendeu em 2001, o reconhecido pela UNESCO como Patrimônio 

Histórico e Cultural Mundial. Outro fato importante considerado pelo plano é que além da 

arquitetura o município possui o Parque Estadual da Serra Dourada que é considerado 

santuário em que se encontra destacada a biodiversidade de flora e fauna do cerrado.   

No município os atrativos culturais, como o patrimônio arquitetônico e as festividades, 

são os que mais atraem os turistas. Porém, os atrativos naturais também são focos de visitas, 

ainda que sem a mesma constância. De acordo com a EMBRATUR:  

Percorrer as ruas da Cidade de Goiás ou Goiás Velho, como também é 

conhecida, é uma encantadora volta ao passado. A cidade guarda um 

patrimônio arquitetônico e cultural dos mais ricos do País. Tanto que, em 

2001, o centro histórico recebeu da UNESCO o título de Patrimônio Cultural 

da Humanidade. Suas ruas tranquilas mantêm o calçamento original de pedra 

e os prédios históricos do século XVIII mostram uma arquitetura em que 

prevalecem a simplicidade e algumas influências barrocas. (...) A Cidade de 

Goiás propicia um contato direto com a história. Basta andar pelas ruas, 

entrar nas igrejas, admirar as construções antigas, conhecer a casa onde 

viveu sua mais ilustre moradora, a poetisa Cora Coralina, ou visitar o Museu 

das Bandeiras. Nos doces e nas manifestações religiosas, como a 

impressionante procissão do fogaréu na Semana Santa mantém- se as 
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tradições culturais goianas. E para quem gosta de curtir a natureza, são 

organizadas caminhadas na reserva ambiental da bela Serra Dourada, que se 

ergue em um dos lados da cidade.” (EMBRATUR, apud Barbosa 2011). 

De acordo com a GOIÁS TURISMO (2013), os atrativos culturais e religiosos se 

concentram no centro da cidade com vários museus e igrejas. Dentro esses estão: 

 Casa de Cora Coralina – cartão postal da cidade é um dos principais 

monumentos, a casa é um museu dedicado à vida e a obra da grande poetisa do 

Estado de Goiás (Ana Lins do Guimarães Peixoto Brêtas); 

 Museu das Bandeiras – esse museu possui rico acervo, com materiais 

utilizados no garimpo, porcelanas portuguesas e vários outros objetos que nos 

remetem a história do passado (séculos 18 19 e 20); 

 Palácio Conde dos Arcos – antiga sede do governo da província, esse possui 

um acervo que é composto de peças antigas do século 18, 19 e 20 são pratarias, 

moedas, armas do império; 

 Igreja de Santa Barbara – Igreja datada de 1780, construída em adobe e 

blocos de pedra-sabão aparelhados, é um edifício religioso que possui uma 

escadaria com mais de cem degraus, oferece uma vista privilegiada da cidade; 

 Chafariz de Cauda – fonte de desenho barroco construído em 1778, 

antigamente fornecia água para a cidade; 

 Igreja São Francisco de Paula - construída em 1761 é uma das igrejas mais 

antigas da cidade, cenário de encenação da prisão de cristo na Procissão do 

Fogaréu um dos eventos mais importantes da cidade; 

 Museu de artes sacras de Boa Morte – construído em 1779, possui um 

acervo formado por peças portuguesas dos séculos 18 e 19 e por uma série de 

estátuas de madeira pintadas por José Joaquim da Veiga Valle, importante 

escultor religioso; 

 Espaço cultural Goiandira do Couto – acervo cultural da artista plástica que 

retrata a história de Goiás em quadros com a utilização de cerca de 550 

diferentes tonalidades de cores das areias da Serra Dourada, técnica única e 

exclusiva que a torna reconhecida internacionalmente; 

 Igreja de Nossa Senhora do Rosário – construída em 1934 por padres 

dominicanos possui um estilo neogótico; 
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 Igreja de Nossa Senhora do Carmo – de dimensões modestas e arquitetura 

simples, construída em 1786, possui um sino instalado em uma das janelas do 

corpo da Igreja. 

 

Ainda de acordo com a Goiás Turismo
1
 (2013), dentre os atrativos naturais no 

município destaca-se a Serra Dourada – o mais significativo monumento natural do 

município, onde se localiza o Parque Estadual da Serra Dourada, localizado a 37 km da sede 

do município, sendo 6 km em estrada de terra. De acordo com Barbosa (2011), ainda podem 

ser destacados os seguintes atrativos naturais, com alguma frequência de visitação turística: 

 Poço do Bacalhau: pequeno balneário, a 3 km do centro histórico, que 

oferece área de camping e bar; 

  Cachoeira das Andorinhas: localiza-se fora do perímetro urbano, possui 

pequenas quedas e um pequeno poço, mas não possui estrutura física para 

receber os turistas; 

 Balneário Santo Antônio: localiza-se aos pés da Serra Dourada, possui 

trilhas, cachoeiras, piscinas naturais, restaurante e bar.  

 Balneário Sucuri: é uma reserva ambiental, com trilhas, cachoeiras e piscinas 

naturais, além de restaurante, bar e serviços de hospedagem;  

 Águas de São João: reserva ambiental, com incidência de águas sulfurosas e 

lama medicinal. 

 

No ano de 2012, foi feito um Inventário pela Goiás Turismo da oferta turística do 

município de Goiás (Quadro1): 

Quadro 1 - Síntese do Inventário da Oferta Turística da Cidade de Goiás. 

INVENTÁRIO DA OFERTA TURÍSTICA GOIÁS – 2012 

CATEGORIAS TOTAL 

Atrativos Naturais 11 

Atrativos Culturais 23 

Realizações Téc. Cientificas e Artísticas 01 

Hospedagem 29 

Uhs (Unidades Habitacionais) 429 

Leitos 1.227 

Alimentação 56 

                                                 
1
 Goiás Turismo é uma agência de turismo do Estado, sendo uma instituição autárquica criada pela lei 13.550 de 

11 de novembro de 1999. 
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Agenciamento - 

Transporte 32 

Espaços/organizadores de eventos 02 

Lazer e Entretenimento 12 

Guias/Outros 23 

        Fonte: Sistur, 2012. 

No quadro acima é possível observar- que os atrativos naturais (11) são em menor 

número que os culturais (23).  Apresenta apenas um evento de realizações técnicas cientificas 

e artísticas. Possui 429 unidades habitacionais, e o número de 56 unidades de alimentação, 

espaços para eventos apenas 2 num total de 12 em lazer e entretenimento, sendo o número de 

guias apenas 23.     

No Inventário da oferta turística da Cidade de Goiás (Sistur, 2012), foi feita uma 

comparação de dados dos anos de 2004 e 2006 com os de 2012, sendo observadas as 

seguintes categorias: hospedagem, alimentação, atrativos naturais, guias/condutores de 

visitantes e artesanato.  

Em relação à hospedagem, verifica-se que, entre os anos de 2004 e 2006, houve um 

aumento em mais de 50% do número de meios de hospedagem, percentual também 

incrementado ao número de unidades habitacionais, sendo que no mesmo período o número 

de leitos aumentou quase 60%. Já no comparativo entre 2006 e 2012, o percentual de 

crescimento foi mais contido registrando um aumento de 12% no número de meios de 

hospedagem, 21% na quantidade de unidades habitacionais, e 23% no número de leitos que 

chegou ao total de 1227 em 2012. 

Em relação à alimentação, entre 2004 e 2006, a quantidade de meios de alimentação 

aumentou de 31 para 47 estabelecimentos, representando um aumento superior a 50%. Entre 

2006 e 2012, o aumento ficou abaixo de 20%, subindo de 47 para 56 o número de 

estabelecimentos de alimentação.  

Nesse mesmo inventário observa-se que o número de atrativos naturais listados em 

2012 foi inferior ao total listado no ano de 2006, diminuindo de 13 para 11 opções, 

representando queda de 15%.  A categoria guias/condutores de visitantes não foi inventariada 

no ano de 2006, sendo assim o comparativo foi realizado utilizando como base os dados 

coletados em 2004, apontando que a quantidade de guias de turismo ou condutores de 

visitantes aumentou em quase 145%, subindo de 9 para 22 o número de profissionais que 

atuam na atividade. A quantidade de estabelecimentos que comercializam artesanato dos mais 
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variados tipos se manteve estável quando se compara os dados de 2006 e 2012, sendo 

registrado aumento de 5% em 2012 passando de 22 estabelecimentos para 23. 

Segundo Ferraz (2010) em relação às manifestações culturais mais significativas 

quanto a atrativo turístico do município de Goiás temos: o carnaval, onde se tem o desfile de 

marchinhas nas ruas do centro histórico; a Procissão do Fogaréu que acontece todos os anos 

na quarta-feira da Semana Santa a meia noite encenando a Paixão de Cristo, esta é 

considerada uma das mais belas e tradicionais festas religiosas do Brasil; e o Festival 

Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (FICA) que normalmente ocorre entre os meses 

de junho e julho. 

De acordo com Rabelo (2006), o município de Goiás possui recursos culturais com 

forte atratividade para o turismo, verifica-se uma tendência que “as atividades praticadas 

pelos visitantes na Cidade de Goiás ainda limitam-se ao conhecimento do produto tradicional 

– o patrimônio histórico arquitetônico”.  O turismo existente hoje no município necessita 

conhecer melhor o patrimônio natural, e sua potencialidade turística tanto como espaços de 

lazer, de fruição da natureza, quanto de aprendizagem e educação ambiental. 
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CAPITULO 2 – O MUNICÍPIO DE GOIÁS-GO 

 

2.1 A escolha da área de pesquisa 

 

O município de Goiás está localizado no Estado de Goiás, com uma área de 3.108,019 

km², apresenta uma densidade demográfica 7,96 hab/km², para uma população de 24.366 

habitantes, conforme estimativa do IBGE (2012). O relevo do município é bastante 

acidentado, com destaque para a Serra Dourada e os Morros de São Francisco, Cantagalo e 

Lages. O principal curso d‟água é o rio Vermelho (afluente do Rio Araguaia), que corta o sítio 

histórico da Cidade de Goiás. Mas há também os rios Urú, Peixe, Ferreiro e Índio.  

O município de Goiás faz parte da Microrregião do Rio Vermelho e da Mesorregião 

do Noroeste Goiano, e sua sede dista a 124 quilômetros de Goiânia, capital do Estado de 

Goiás. De acordo com o IBGE (2013), em divisão territorial datada de 2003, o município é 

constituído por 6 distritos: Goiás, Buenolândia, Calcilândia, Davidópolis, São João e Uvá 

(conforme figura 01). 

O município de Goiás foi escolhido como recorte espacial desta pesquisa por 

apresentar recursos naturais de excepcional valor paisagístico e, consequentemente, de 

potencial para turismo. 

Figura 01: Mapa de localização do Município de Goiás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: MARTINS, 2014. 
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2.2 Alguns registros da história do município de Goiás  

 

O município de Goiás teve sua ocupação iniciada pelos bandeirantes paulistas na 

busca de ouro, com a conquista de terra no interior do Brasil. Segundo Palacin (2000), Goiás 

entra na história do país como as Minas dos Goyazes. Isso ocorreu devido à descoberta deste 

minério em Goiás, iniciando um período de povoamento, propiciando o surgimento dos 

primeiros núcleos urbanos. 

De acordo com Teixeira (2011), em 1722, Bartolomeu Bueno da Silva Filho 

“organizou uma bandeira para procurar ouro estabelecendo no ano de 1725 os primeiros 

arraiais no atual Estado de Goiás: Ferreiro, Ouro Fino, Barra e Sant„Anna”. Nessa situação, o 

Arraial de Sant‟Anna é fundado em 1727 às margens do Rio Vermelho tornando-se o centro 

das transações e movimentações das minas da região. (CHAIM, 1987, p. 27 apud Teixeira 

2011). Já em 1739, segundo Palacin (2000), converteu-se em vila e passou a chamar Vila Boa 

de Goiás, tornando-se capital do Estado em 1750. A partir desse período, segundo Teixeira 

(2011), o espaço urbano expandiu-se e se firmou com os diversos patrimônios construídos 

como:  

Casa de Fundição do Ouro (1750), Quartel da Tropa da Linha (1751), 

Palácio Conde dos Arcos (1755), Igreja São Francisco de Paula (1761), Casa 

de Câmara e Cadeia Pública (1761), Chafariz da Carioca (1772), Chafariz da 

Cauda da Boa Morte (1778), Igreja Nossa Senhora da Boa Morte (1179), 

Ermida de Santa Bárbara (1780), Igreja de Nossa Senhora do Carmo (1786), 

Igreja de Nossa Senhora D„Abadia (1790), Igreja de Nossa Senhora da Lapa 

(1796). Esta última foi levada pelas águas em uma enchente, no ano de 1839. 

(COELHO, 1999, p.19). Esta breve menção ao patrimônio construído nesse 

período mostra a preocupação com ordenamento do território (TEIXEIRA, 

2011, p. 53).  

 

Ainda segundo Teixeira (2011), verificaram-se melhorias no núcleo urbano de Vila 

Boa com a construção de edifícios, principalmente, no final do século XVIII, sendo que neste 

período o ouro já se tornara escasso, verificando-se a decadência da mineração. Em 1823, 

Vila Boa passa à categoria de cidade, com o nome de Goiás, permanecendo capital do Estado 

até 1937, quando ocorreu a transferência do poder político para Goiânia.  

Segundo Palacin (2000), com a mudança da capital, a Cidade de Goiás passou por um 

novo estágio, perdendo uma parcela importante de sua população que acompanhou a mudança 
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da capital, ocasionando um esvaziamento demográfico em seu território. Para Coelho (1999 

apud Teixeira 2011), esta mudança é positiva para a preservação do patrimônio, pois:  

Com a mudança da capital para Goiânia, a cidade de Goiás entrou em um 

processo de semi - abandono, com o desaparecimento de inúmeros edifícios 

residenciais. Entretanto, é bem provável que seja exatamente esse fato – o de 

deixar de ser capital – o grande responsável pela conservação, ainda nos dias 

de hoje do grande acervo com características setecentistas lá encontrado. 

(COELHO, 1999, p. 23 apud Teixeira, 2011) 

Decorrente dessa preservação do patrimônio, desde 2001, o sítio histórico do 

município de Goiás foi reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Histórico Cultural da 

Humanidade, pela sua arquitetura – cujas edificações em estilo colonial conservam as 

características do período. De acordo com Rabelo (2006), a partir deste título, o município 

vem recebendo investimentos diversificados na esfera pública e privada, para conservação do 

conjunto histórico e artístico e revitalização do Rio Vermelho, que corta a cidade, e a criação 

de uma área de proteção ambiental. E de acordo com a autora, apesar disso, o fluxo de turistas 

não tem sido suficiente para atender as expectativas dos gestores turísticos locais. 

 

2.3 As bases fisiográficas: geologia, relevo, hidrografia e vegetação 

O Estado de Goiás apresenta uma evolução e constituição geológica formada por 

rochas de diversas idades geológicas. Dentre as várias formações geológicas destacam-se os 

terrenos tipo Greenstone Belt (grupos Pilar de Goiás, Guarinos, Crixás e Goiás), a evolução 

do rift Paleo-Mesoproterozóico (grupos Araí e Serra Dourada), coberturas sedimentares, 

sequências Vulcano-sedimentares de diferentes idades, complexos máficos-ultramáficos, além 

de diversas intrusões de corpos graníticos de diversas eras geológicas (MOREIRA et.al, 

2008). 

O município de Goiás se destaca por possuir importantes exemplares de formações 

geológicas, geomorfológicas e vegetacionais preservadas. Tais formações constituem-se em 

atrativos turísticos naturais como cachoeiras, corredeiras e paisagens topográficas 

deslumbrantes como a Serra Dourada, o morro Cantagalo e das Lages. A vegetação divide-se 

em florestas, cerrados e campos, na região encontramos lindos exemplares de ipê-amarelo e 

palmeiras, como macaúba e buritis. 
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Em relação à geologia do município de Goiás (figura 02), a área em estudo está 

inserida dentro da província do Tocantins, na unidade tectônica neoproterozóica desenvolvida 

durante orogênica Brasiliana que ocorreu na região central do Brasil (Almeida et al.,1977 

apud Moreira et.al, 2008).  

A Província Tocantins é constituída de faixas de dobramentos conhecidas 

individualmente como faixas Brasília, Araguaia e Paraguai. Na área em estudo encontramos a 

faixa Brasília, que é um cinturão móvel Neoproterozóico situado na porção oriental da 

Província Tocantins. Possui cerca de 1.000 km segundo a direção N-S e engloba grande parte 

do Estado de Goiás (Almeida et al.,1977 apud Moreira et.al, 2008).  

Dentro dessa faixa a área em estudo possui no embasamento da Faixa Brasília os 

Terrenos Granito-Greenstones, a maior área dessa unidade ocorre na porção centro-oeste de 

Goiás, possui forma oval irregular com eixo maior norte-sul com cerca de 250 km e menor 

leste-oeste de aproximadamente 80 km, num total de 17.500 km² (MOREIRA et.al, 2008).  

No município de Goiás os terrenos Granito-Greenstones representando as unidades 

mais antigas da área estão inseridos nos Complexos Granito-Gnáissicos de Anta, Caiçara e 

Uvá. Os complexos são separados pelos greenstone belts de Crixás, Guarinos, Pilar de Goiás e 

Serra de Santa Rita-Faina (MOREIRA et.al, 2008).  

De acordo com Jost et al. (2005), as rochas do Complexo Uvá  se limitam a Nordeste 

com serras em cristas de cota, entre 600 e 800 metros de altitude, sustentada pelo greenstone 

belts Serra de Santa Rita, a Sudeste e sul limita-se com a Serra Dourada, de cota entre 800 e 

1050 metros, sustentada por quartzitos, quartzo xistos e metaconglomerados proterozóicos.  

São agrupadas em dois domínios Rio do Índio e Rio Vermelho. 

Segundo Moreira et.al, 2008, o Complexo Caiçara, também presente no município de 

Goiás, estende-se do limite Norte dos greenstone belts de Serra de Santa Rita e Faina até o 

limite Sul do Complexo Anta, no Norte, e se limita com as rochas do Grupo Serra Dourada.  

Em relação ao Complexo Anta a sua localização tem forma triangular com um dos 

vértices no Norte e se estende, no sentido leste-oeste, desde o greenstone belt de Crixás até os 

lineamentos transbrasilianos e no Sul se limita com o Complexo Caiçara ao longo do Rio 

Tesouras. 
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  Em relação ao Grupo Goiás Velho, Moreira et.al, 2008 define que o grupo de rochas 

é uma associação do tipo greenstone belt, que ocorre entre a cidade de Goiás e Faina, como 

uma faixa de largura média, orientada segundo N60W. Esse grupo separa os complexos de 

Uvá e de Caiçara, localizados respectivamente a Sul e a Norte; a Sudeste localizam-se as 

rochas metassedimentares do Grupo Serra Dourada. 

O termo Grupo Goiás Velho foi definido por diversos autores. Os primeiros autores a 

utilizar esse termo foram Dardenne et al. (1972) para reunir as rochas supracrustais daquela 

faixa. Sabóia (1979) devido à semelhança com os greenstone belts de Crixás e Pilar de Goiás 

denominou o grupo de Seqüência Vulcanossedimentar de Goiás.  

Danni et al. (1981) redefiniram para Sequência Serra de Santa Rita subdividida em três 

unidades: a Unidade Ultrabásica Inferior com predominância em rochas metavulcânicas; a 

Unidade Básico Intermediária, constituída de rochas metavulcânicas básicas; e a Unidade 

Metassedimentar Superior, representadas por rochas metassedimentares. 

Vários outros autores propuseram subdivisões para o Grupo Goiás Velho. Resende et 

al. (1998) propõem que a faixa contém dois segmentos (Goiás e Faina) com conteúdo 

estratigráfico independente, representados assim, por grupos e formações exceto as seções 

inferiores de características comuns e reunidas no Grupo Santa Rita, desdobrado nas 

formações Manoel Leocádio (metakomatiitos) e Digo- Digo (metabasaltos). O registro 

metassedimentar da faixa Goiás é representado pelo Grupo Fazenda Paraíso, subdividido, da 

base para o topo, nas Formações Fazenda Limeira e Fazenda Cruzeiro.  

Já Baêta Jr. et. al. (1997) subdividem o Grupo Goiás Velho, da base para o topo, nas 

formações Córrego Manuel Leocádio, Digo-Digo, Limeira e Serra de Santa Rita. 

A Sequência Serra do Cantagalo de acordo com Danni et al. (1981) são rochas 

metassedimentares que afloram na serra do Cantagalo, na cidade de Goiás, e interpretaram o 

seu contato com as rochas do greenstone belt Serra de Santa Rita como discordância.  

 Em relação ao Grupo Serra Dourada esse termo foi elevada a essa categoria por Baêta 

Jr. et al. (1998), segundo estes autores o grupo constitui em uma sequência de 

metassedimentos psamíticos da fácies xisto-verde, caracteriza da por uma sucessão de xistos, 
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quartzitos e conglomerados, que se assentam discordantemente sobre o embasamento granito-

gnáissico arqueano.  
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Figura 02: Mapa de Geologia do Município de Goiás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                            

              

Elaborado por: MARTINS, 2014. 



 

40 

 

Em relação a geomorfologia (figura 03), de acordo com GOIÁS (2006), ocorre na área 

Superfícies Regionais de Aplainamento (SRA) que são unidades denudacionais, geradas pelo 

arrasamento/aplainamento de uma superfície de terreno dentro de um determinado intervalo 

de cotas e este aplainamento se dá de forma relativamente independente dos controles 

geológicos regionais (litologias e estruturas). Sua distribuição espacial pode 

seccionar/aplainar sobre os limites litológicos e estilos estruturais erodindo diversas unidades 

geológicas.  

Na área de estudo ocorre a Superfície Regional de Aplainamento (SRA) com 

dissecação média e muito forte, desenvolvida sobre rochas pré-cambrianas associadas a morro 

e a colinas. Nesta unidade geomorfológica, de acordo com GOIÁS (2006), ocorrem crostas 

lateríticas, colúvios nas vertentes dos vales e áreas de sedimentação restrita onde se 

acumularam sedimentos aluviais. Os morros e as colinas são remanescentes de litologias mais 

resistentes à erosão, que foram preservados à medida que uma SRA evolui com tendência 

recuante, muitas vezes, com um forte controle estrutural (paisagens dobradas, rochas 

metamórficas com estruturas bem marcadas).  

 Ainda conforme GOIÁS (2006), a região apresenta estruturas dobradas, essa categoria 

de geoforma constitui uma série de morros, colinas e estruturas dômicas relacionadas à 

tectônica de dobramento em rochas pré-cambrianas (hogbacks e domos). Os hogbacks são 

colinas formadas por rochas que apresenta mergulhos fortes, maior que 20°, as cristas de 

quartzito da Serra Dourada de Goiás, desenvolvidas sobre o Grupo Araxá, se comportam 

como um sistema de hogbacks. 

A Serra Dourada se destaca no município por apresentar um importante divisor entre 

as bacias Platina e Amazônica. De acordo com Casseti (2005), a Serra Dourada apresenta 

relevo do tipo Hogbacks com direção predominantemente ENE (60-80 º NE), com front 

voltado para norte. Os cursos originados no reverso integram a bacia do Paranaíba e os rios 

que nascem no front do hog-back integram a bacia do Araguaia. Ainda de acordo com Casseti 

(2005) sua imponência e extensão devem-se aos quartzitos muscovíticos que a sustentam a 

uma altitude de 1.000 metros.  

  Em relação ao relevo, esse constitui importante recurso para a delimitação das 

paisagens, ao mesmo tempo em que quase sempre condiciona a forma de uso e ocupação do 

solo. O relevo do município de Goiás é bastante acidentado, com destaque para Serra 

Dourada, Serra de Santa Rita e os morros Dom Francisco, Cantagalo e Lages. 
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O mapa hipsométrico apresenta o relevo em faixas altimétricas (figura 04).  Quanto 

aos dados altimétricos, é possível observar que o município de Goiás varia de 250 metros a 

1150 metros. As classes de maiores altitudes (774 a 1.150 metros) localiza-se próximo a Serra 

Dourada. 

  Em relação à declividade (figura 05), a área de estudo varia a declividade, de 0 a 3%, 

relevo plano a 45 a75% montanhoso sendo que próximo a Serra Dourada estão as maiores 

declividades.
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Figura 03: Mapa de geomorfologia do Município de Goiás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      

 

 

Elaborado por: MARTINS, 2014.  
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Figura 04: Mapa de altimetria do Município de Goiás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

Elaborado por: MARTINS, 2014. 
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Figura 05: Mapa de declividade do Município de Goiás.  

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: MARTINS, 2014.
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2.4 Uso e ocupação da terra atual 

 

O mapa de uso e ocupação da terra para o município de Goiás foi feito por meio de um 

recorte do mapa final de uso e cobertura da terra do Macrozoneamento Agroecológico e 

Econômico do Estado de Goiás (MACROZAEE – GOIÁS/2014). 

O mapa de uso e cobertura da terra do MACROZAEE foi confeccionado com base no 

mapa de Uso e Cobertura Vegetal, produzido pelo Consórcio Imagem - WWF Brasil de 

novembro de 2004: Projeto “Definição de Áreas Prioritárias para Conservação do Estado de 

Goiás, Brasil”, em escala 1: 250.000 com imagens de satélite Landsat ETM+, ano de 2002.   

Para isso foram utilizadas imagens LANDSAT TM5, essas foram registradas mediante 

cena ortorretificada do Landsat Geocover, 2000. Após serem registradas foi realizada a 

segmentação das imagens e, posteriormente, a classificação. A classificação do uso da terra 

foi realizada tendo como base o mapeamento realizado pela WWF em 2006, com 

sobreposição do mapa de uso para a classificação dos polígonos.  

Este trabalho possibilitou a identificação da cobertura e do uso e cobertura da terra na 

escala de 1/250.000, para o Estado de Goiás. Os shapefiles desse mapeamento estão 

disponíveis no site do Sistema Estadual de Geoinformação (SIEG). Esses foram baixados e 

por meio de programa apropriado (ARCGIS) realizou-se o recorte para o município em 

estudo. 

No mapa de uso do solo do município de Goiás pode-se observar que apresenta áreas 

bem preservadas de cerrado. Essas áreas são encontradas principalmente nas unidades de 

conservação como a Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra Dourada, da qual abriga as 

formações rochosas mais antigas do Estado e espécies nativas da flora do cerrado (árvores 

raras como o pau-papel). Várias outras áreas são preservadas ao longo de todo território, 

como áreas localizadas por cachoeiras, e a Área de relevante interesse ecológico Águas de 

São João.  

A área de pastagem encontra-se distribuída por toda região, e a agricultura se 

concentra mais ao Leste e Sudeste. 
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Figura 06: Mapa de Uso do Solo do Município de Goiás.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: MARTINS, 2014.
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CAPITULO 3 - PATRIMÔNIO NATURAL DO MUNICÍPIO DE GOIÁS – GO 

 

3.1 O patrimônio geológico e sua potencialidade turística 

 

 A contribuição da geologia ou do conhecimento do patrimônio geológico nas 

atividades relacionadas com turismo pode ser de fundamental importância no 

desenvolvimento de estudos científicos. O turismo nessas áreas pode funcionar como 

opção de lazer, educação, recreação, contemplação da beleza cênica, além de gerar a 

divulgação, proteção e conservação de forma eficiente. Com o conhecimento do 

patrimônio geológico, a paisagem é observada, vivida e sentida. 

De acordo Giudice e Souza (2010), o turismo e a geologia têm muitos pontos em 

comum e o turismo geológico representa uma das possibilidades para fazer o turista 

conhecer e apreciar o território com outros olhares.  

Para se trabalhar turismo e geologia alguns conceitos como o de patrimônio 

geológico, geossítios devem ser compreendidos. De acordo com Giudice e Souza (2010), o 

patrimônio geológico é um importante componente do patrimônio natural, pode ser 

definido como um georrecurso não renovável que pelo seu valor cultural, estético, 

econômico, funcional, científico, educativo tem que ser preservado para as gerações 

futuras.  

Rivas et al. (2001) conceituam patrimônio geológico como os recursos naturais não 

renováveis de importância científica, cultural, educacional ou de interesse paisagístico e 

recreativo que sejam formações rochosas, estruturas, formas de relevo, acumulações 

sedimentares, ocorrências minerais, paleontológicas e outras que permitam reconhecer, 

estudar e interpretar a evolução da história geológica da Terra e os processos que a 

moldaram. 

O patrimônio geológico é formado por geossítios que é um recurso natural em 

constante processo de transformação pelos processos geológicos, que deve ser preservado. 

Rivas et al. (2001) definem que os geossítios são ocorrências de um ou mais elementos da 

geodiversidade (aflorantes, quer em resultado da ação de processos naturais, quer devido à 
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intervenção do homem), bem definido geograficamente e que ofereça valor singular do 

ponto de vista científico, pedagógico, cultural, turístico ou outro. 

 Para Ruchkys (2007), o patrimônio geológico, representado pelos sítios geológicos 

pode ser definido como um recurso documental de caráter científico, sendo importante 

para o conhecimento e estudo da evolução geológica constituindo um registro da evolução 

do planeta. 

Com o desenvolvimento e aprofundamento dessa pesquisa, verificou-se uma 

modalidade ou um segmento de turismo que necessita ser apontado, pois está relacionado 

com o patrimônio geológico e geomorfológico. O geoturismo é um segmento do turismo 

recente, que passou a ser bastante divulgado na Europa após ser definido pelo pesquisador 

Tomas Hose, em 1995.  

De acordo com Hose (2000), o geoturismo é “a provisão de serviços e facilidades 

interpretativas no sentido de possibilitar aos turistas a compreensão e aquisição de 

conhecimentos de um sítio geológico e geomorfológico ao invés da simples apreciação 

estética”. 

Um conceito mais atual foi dado por Ruchkys (2007), esse autor caracterizou o 

Geoturismo como um segmento da atividade turística que tem o Património Geológico 

como seu principal atrativo e busca a sua proteção por meio de conservação dos recursos e 

da sensibilização do turista, utilizando, desse modo, a interpretação deste patrimônio, 

tornando-o mais conhecido ao público e promovendo com isso a divulgação e 

desenvolvimento das Ciências da Terra. 

Para Dowling e Newsome (2006), o prefixo “geo” da palavra “geoturismo” está 

diretamente associado ao de “geologia” e “geomorfologia”, estes autores ainda consideram 

que o geoturismo pode ser tratado como parte do ecoturismo, portanto, devendo ser 

considerado como um subsegmento. 

Já para o Serviço Geológico do Brasil/Companhia de Pesquisa de Recursos 

Minerais - CPRM – (2006), o ecoturismo é um segmento do turismo que trata 

especificamente do meio biótico para a atração turística; já o geoturismo teria o meio 

abiótico como principal atrativo, mas ambos os segmentos tem como objetivo promover a 

proteção do patrimônio natural, histórico e cultural da região visitada. 
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Em relação ao patrimônio geológico do município de Goiás, identificaram-se em 

campo várias paisagens que podem ser consideradas como patrimônios geológicos e que 

tem potencial para prática turística, mas ainda não possuem investimentos e nem 

infraestrutura interessante para isso.  

Dentre os patrimônios geológicos de relevante valor podem-se destacar dois que 

possuem grande beleza cênica. Um se encontra dentro de uma reserva biológica, no topo 

da Serra Dourada, conhecido como Areial, e o outro é conhecido como Pedreira São 

Sebastião. 

 

Areial da Serra Dourada 

 

Localizada do topo da Serra Dourada, seu acesso é pela Reserva biológica da UFG 

Serra Dourada. O Areial está inserido geologicamente no Grupo Serra Dourada na Unidade 

A e compreendem rochas formadas por quartzitos, quartzitos arcoseanos, com níveis de 

metaconglomerado, sendo que quartzitos predominam e são laminados, friáveis, cinza-

claro a amarelo-rosados e finos.  

Devido à formação rochosa, o areial possui diversas tonalidades de areia, desde 

tonalidades avermelhadas devido aos quartzitos ricos em ferro, verdes, e amarelas. Essas 

areias ficaram conhecidas mundialmente nas obras artísticas de Goiandira do Couto (figura 

07).  

Figura 07: Areial da Serra Dourada 

 

 

 

 

 

 

Fonte : MARTINS, 2014. 
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Pedreira São Sebastião 

Este patrimônio tem um valor cultural e religioso relevante, além de uma 

impressionante interação de formação rochosa com vegetação. Nessa pedreira 

comemoram-se todos os anos no dia 2 de setembro a Procissão de São Sebastião da 

Pedreira de Ouro Fino. Nesse local há uma gruta onde em uma das rochas há uma imagem 

de São Sebastião. 

Em relação aos aspectos geológicos, a pedreira está localizada no Grupo Goiás 

Velho, formação Digo-Digo formadas por rochas metavulcânicas, com intercalações talco 

xisto, metapelito carbonoso e metachert. O interesse e admirável é verificar o 

intemperismo biológico por entre essas rochas (figura 08). 

 

Figura 08: Pedreira São Sebastião 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MARTINS, 2014. 
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Furna da Bandeirinha  

 

Outro patrimônio histórico ligado à mineração e que possui valor geológico é a 

Mina da Garagem da Prefeitura, conhecida também como Furna da Bandeirinha. 

É uma das poucas minas subterrâneas do período da mineração em Goiás. É um 

túnel escavado provavelmente por escravos, com 2 m de altura, na Serra do Cantagalo. A 

mina pertence ao Grupo Goiás Velho, Sequência Serra do Cantagalo, as rochas são 

composta por quartzo xisto, ortoquartzito e muscovita-quartzo xisto (figura 09). 

 

Figura 09: Furna Bandeirinha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MARTINS, 2014. 
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Águas de São João 

 

Localizada no distrito de Águas de São João, a 75 Km do perímetro urbano tem seu 

acesso pela BR-070. Em Águas de São João há uma fonte de água sulfurosa (figura 10), 

que atrai turistas de vários lugares que buscam tratamento para enfermidades. Essa fonte se 

encontra dentro de uma Área de Relevante Interesse Ecológico (AIRE Águas de São João), 

unidade de conservação ambiental, que possui uma área de 24, 61 hectares. 

De acordo com GOIÁS (2006), a água apresenta pH fortemente alcalino (9,6) e 

teores elevados de bicarbonato, sódio e sulfato. Ainda segundo GOIÁS (2006) a origem da 

nascente da água de São João estão vinculadas às rochas arqueanas que contêm camadas e 

lentes ricas em sulfetos maciços com amplo predomínio de pirita (sulfeto de ferro), essa 

fonte de água sulfurosa possuem baixa vazão e estão associadas a aquíferos fraturados. 

 

Figura 10: Águas Sulfurosas de São João 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MARTINS, 2014. 
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3.2 O patrimônio geomorfológico e sua potencialidade turística 

 

 A geomorfologia é uma ciência que estuda as formas de relevo, observando suas 

formas e materiais. O conhecimento do patrimônio geomorfológico de um local visitado 

por um turista pode ser um grande atrativo turístico. À medida que o turista conhece o 

desenvolvimento da paisagem, como desenvolveu a vegetação, o relevo, as formações 

rochosas conhecem sobre o terreno que estão pisando e explorando, sobre os processos que 

atuaram no passado e que atua no presente, esse atrativo pode se tornar interessante e 

acender a consciência ambiental e desenvolvimento sustentável. 

Além disso, de acordo com Mora Filho e Ruas (2008),  

a geomorfologia aplicada ao turismo, gera subsídios para o 

aproveitamento de áreas antes não rentáveis com implantação de 

atividades menos impactantes, já que a atividade turística está 

intimamente ligada ao consumo de espaços físicos, vinculados as belezas 

naturais, um dos principais agentes de geração do fluxo turístico (Mora 

Filho e Ruas, 2008, p.42-43). 

Esses autores explicam que a geomorfologia é de grande importância nos estudos 

turísticos, principalmente em áreas com trilhas ecológicas, em parques, em cachoeiras, em 

corredeiras, entre outros com grande afluxo de turistas, determinam a capacidade de 

suporte dessas trilhas e auxilia no desenvolvimento sustentável dessas áreas.  

O município de Goiás apresenta diversas feições geomorfológicas de grande 

interesse turístico: bacia hidrográfica de grande relevância, cachoeiras, morros, nascentes, 

rios e serras. Esses patrimônios geomorfológicos apresentam grande potencialidade 

turística, ainda não explorada, e que necessitam de investimentos em infraestrutura.  

Embora o município apresente fluxo de turistas, este está relacionado ao turismo 

histórico-cultural. Se este turista buscar o lazer de cachoeiras e trilhas, bem como de 

conhecimentos específicos sobre atrativos naturais terá dificuldade de localização e 

informações. Isso mostra a necessidade de planejamento turístico e investimentos em 

infraestrutura, não somente em aspectos de acessibilidade, mas também de conhecimento e 

aprendizado do turista sobre o patrimônio natural da região.  
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Os patrimônios geomorfológicos localizados no município foram visitados e 

estudados e representam grande potencial para o turismo em áreas naturais. Devem ser 

pesquisados e preservados, o conhecimento do turista sobre esses patrimônios pode gerar 

consciência ambiental sobre a importância da preservação e conservação desses lugares.  

Dentre as diversas feições geomorfológicas de interesse turístico presente no 

município, tem-se diversas cachoeiras que formam balneários turísticos. Cachoeiras, de 

acordo com Guerra & Jorge (2014), são quedas de água no curso de um rio ocasionada 

pela existência de um degrau em seu perfil longitudinal. Essas diferenças de nível no leito 

de um rio podem ter sido causadas por falhas, dobras, erosão diferencial, diques etc; 

Dentre as cachoeiras presentes no município de Goiás temos: 

Cachoeira das Andorinhas 

A cachoeira das Andorinhas (figura 11) tem aproximadamente oito metros de altura 

e se encontra dentro de uma propriedade particular, situada dentro da fazenda 

Manduzanzan, localizada a 7 quilômetros do centro histórico do município de Goiás. O 

acesso é por estrada não pavimentada, mas bem conservada, saindo da cidade pela lateral 

do morro de Santa Bárbara. A trilha até a cachoeira é a partir da sede do hotel fazenda 

Manduzanzan e possui mais ou menos 1 km por dentro de mata ciliar típica das grotas que 

descem dos morros.  

Figura 11:  Cachoeira das Andorinhas 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MARTINS, 2014. 
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O hotel fazenda Manduzanzan possui uma ótima estrutura em hospedagem, 

restaurante, lazer para os turistas, mas a trilha que leva até a cachoeira das Andorinhas não 

possui tanta infraestrutura.  A trilha precisa ser mais bem sinalizada, com placas 

indicativas do caminho a ser percorrido, placas com informações sobre o tipo de vegetação 

e geomorfologia da paisagem em que se vê por todo o caminho da trilha.  

 

Cachoeira Grande 

 

Nesse local há um balneário chamado Balneário Cachoeira Grande (figura 12). O 

acesso a esse balneário e pela GO-070, apesar do nome considerar uma cachoeira, se 

identifica uma piscina natural com queda, formações rochosas formando corredeiras ao 

longo do Rio Vermelho.  O balneário possui infraestrutura (banheiros, restaurante), porém 

encontra-se abandonado, precisando de investimentos. Sendo assim nos informou o 

funcionário e após pesquisa confirmamos que o governo do Estado de Goiás possui um 

projeto destinado à construção do Terminal Turístico Balneário Cachoeira Grande esse 

prevê um polo destinado ao turismo ecológico no município, visando beneficiar as 

populações locais e turistas.  

Figura 12:  Balneário Cachoeira Grande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MARTINS, 2014. 
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Cachoeirinha de Uvá 

Localizada no distrito de Uvá pertencente ao município de Goiás, dista a 38 km do 

centro pela GO-070. A Cachoeirinha de Uvá (figura 13) e formada no Rio Uvá, possui 

quedas de água e corredeiras formadas pelas fraturas de rochas presente no rio. Ao longo 

do rio matas ciliares estão bem preservadas, possui pouca infraestrutura (banheiros, 

restaurante), necessita de investimentos e melhoramentos locais. 

Figura 13: Cachoeirinha de Uvá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MARTINS, 2014. 

 

 Balneário Santo Antônio 

 O Balneário Santo Antônio (figura 14) é um dos mais conhecidos e visitados 

balneário, esse se encontra localizado a 8 Km do centro da cidade, sendo 5km de asfalto e 

3 Km de estrada de chão, com acesso pela BR-070.  Esse balneário e de fácil localização e 

acesso, possui placas de sinalização por todo o percurso. Possui boa infraestrutura com 
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banheiros, restaurantes, áreas de recreação com piscinas, tirolesa, mirante para observar a 

Serra Dourada, passeio de trenzinho em meio à mata preservada, possui também piscinas 

naturais ao longo do curso do rio. 

Figura 14: Balneário Santo Antônio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MARTINS, 2014. 

 

Balneário Sucuri 

O balneário Sucuri (figura 15) está localizado ao sul da cidade com acesso pela 

GO-070, próximo ao balneário Santo Antônio. Possui boa sinalização com placas 

indicativas, boa infraestrutura com banheiros, área de camping, restaurante. Para chegar até 

o poço Sucuri, o turista percorre uma trilha, com matas ciliares bem preservadas, com 

vegetação de Campo Cerrado e Cerradão. Há outras trilhas que destinam ao Poço do 
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Abílio, Poço Pedra Azul, Poço Sete Quedas, Praia dos Bandeirantes e Praia da Criança, 

todos com placas indicativas do caminho a ser percorrido. 

 

Figura 15- Balneário Sucuri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Fonte: MARTINS, 2014. 

 

Balneário Bacalhau 

 O Balneário Bacalhau (figura 16) localiza-se próximo ao perímetro urbano, ao sul 

da cidade próximo a BR-070. Esse balneário e bem visitado pelos turistas principalmente 

em festas comemorativas. Possui traços naturais e vegetação de cerrado próximo ao Rio 

Bacalhau. Porém não possui boa infraestrutura. 
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Figura 16: Balneário Bacalhau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MARTINS, 2014 

 

Piscina natural do Sota  

A Piscina Natural do Sota (figura 17) faz parte do Rio Bacalhau, seu acesso é por 

dentro de uma propriedade privada, não possui infraestrutura e a trilha é mal sinalizada. 

Observa-se durante toda a trilha que a vegetação encontra-se bem preservada. 

 

Figura 17: Piscina Natural do Sota 

 

 

 

 

 

Fonte: MARTINS, 2014. 
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Largo do Carioca 

O Largo do Carioca (figura 18) é localizado em local público próximo ao perímetro 

urbano. Possui grande valor histórico, onde se encontra a primeira fonte pública de 

abastecimento de água chamado chafariz do Carioca. Há também as margens do Rio 

Vermelho uma área de lazer onde é bastante utilizada pelos turistas, porém necessita de 

investimento em infraestrutura.  

 
Figura 18: Largo do Carioca 

 

 

 

 

 

Fonte: MARTINS, 2014. 

 

Morro Cantagalo 

O Morro Cantagalo (figura 19) localiza-se ao norte de Goiás, próximo ao perímetro 

urbano, possui cerrado bem preservado. Apresenta um relevo de morro e colinas com 

dissecação muito forte e forte controle estrutural. 

Figura 19: Morro Canta Galo 

 

 

 

 

 

Fonte: MARTINS, 2014 
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Serra Dourada 

A Serra Dourada (figura 20) é um dos patrimônios naturais mais conhecidos entre 

os turistas, localiza-se nos municípios de Goiás, Mossâmedes e Buriti de Goiás.  

Essa serra possui características naturais únicas, com formações vegetais endêmicas 

(Tibouchina Papirus, conhecido como Pau Papel), formação de areial com diversos tons de 

cores e riquíssima fauna. Seu acesso é pela Rodovia GO-070 com a BR-164 no trevo que 

segue para Mossâmedes.  

A Serra Dourada encontra-se bem preservada, pois em 1998 foi criado a APA da 

Serra Dourada pelo Decreto Estadual nº 4.866, de 12 de fevereiro de 1998 com o objetivo 

de preservar a flora, a fauna, os mananciais, a geologia e o paisagismo da serra. Em 2000 

teve seu limite ampliado pelo Decreto Estadual nº 5.169, de 28 de janeiro de 2000. Em 

2001 sua denominação foi alterada pela Lei Estadual nº 14.075, de 28 de dezembro de 

2001, passando a se chamar APA Dr. Sulivan Silvestre.  

No ano de 2003 cria-se o Parque Estadual da Serra Dourada, que de acordo com o 

Decreto 5.768, de 05 de junho de 2003, artigo 2º tem como objetivo 

preservar as nascentes, os mananciais, a flora, a fauna, as belezas cênicas, bem 

como a controlar a ocupação do solo da região, podendo conciliar a proteção da 

fauna, da flora e das belezas naturais com a utilização para fins científicos, 

econômicos, técnicos e sociais. 

 Dentro do parque há a Reserva Biológica Professor José Ângelo Rizzo, sob 

responsabilidade da Universidade Federal de Goiás (UFG). A reserva possui energia 

elétrica, sistema próprio de captação de água, laboratórios e alojamentos, presta-se como 

apoio para pesquisadores nacionais e estrangeiros, além de ser utilizada também por alunos 

de graduação e pós-graduação da UFG e de outras instituições, e por visitantes. 

Em relação às formações rochosas raras que a Serra Dourada possui Lima (2004) 

explica que essas são formadas por resíduos das antigas dobras (orogênese) e constituem-

se em alinhamentos de cristais, estreitas e alongadas. São sustentadas com frequência de 

rochas metamórficas, sobretudo de quartzitos, as direções e ângulos das rochas evidência a 

intensa movimentação tectônica. 
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A Serra Dourada também é conhecida como um importante divisor de águas, para 

Casseti (2005), constitui em importante divisor entre as bacias Platina e Amazônica.  

  Por todos esses destaques a Serra Dourada precisa ser preservada e também mais 

conhecida do que é em relação ao patrimônio geomorfológico, geológico, e fitogeográfico. 

Há possibilidade de melhoramento dentro do Parque para que esses aspectos sejam bem 

explorados pelos turistas, para que haja realmente preocupação ambiental com esse rico 

patrimônio natural.  

Figura 20: Acesso a Serra Dourada- formações rochosas em quartzitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MARTINS, 2014. 
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3.3 O patrimônio fitogeográfico e sua potencialidade turística 

O Cerrado é um dos biomas brasileiros mais ricos e ameaçados do Brasil. As 

principais ameaças ao Cerrado é a expansão da agricultura, pecuária e mineração.  

De acordo com Ribeiro e Walter (1998), o bioma Cerrado possui dois milhões de 

km², aproximadamente 23% do território brasileiro, e se estende de forma contínua pelos 

Estados de Goiás, Tocantins, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Rondônia. Para os autores, o Cerrado 

apresenta três grandes tipos de fitofisionomias: as Formações Florestais, as Savânicas e as 

Campestres.  

Nas Formações Florestais ocorre o predomínio de espécies arbóreas, com a 

formação de dossel contínuo ou descontínuo subdividindo-se em: mata ciliar, mata de 

galeria, mata seca e o cerradão.  Especificamente segundo Ribeiro e Walter (1998) podem-

se classificar as matas de galeria como uma vegetação que acompanham os rios de médio e 

grande porte, mas não formam galerias, ocorre em terrenos acidentados. A mata de galeria 

acompanha rios de pequeno porte, e formam galerias de matas. A mata seca apresenta 

vegetação caducifólia durante a estação seca. O Cerradão possui formação florestal com 

aspectos xeromórficos (resistência à seca), apresenta dossel (copa) predominantemente 

contínuo com altura média que varia de 8 a 15 metros, 

Em relação às formações Savânicas os autores Ribeiro e Walter (1998), posiciona 

que essas apresentam árvores e arbustos e englobam quatro tipos: o Cerrado Típico 

(sentido restrito), o Parque Cerrado, o  Palmeiral e a Vereda.  

O Cerrado, em sentido restrito, caracteriza-se pela presença dos estratos arbóreos e 

arbustivo-herbáceos, com as árvores distribuídas aleatoriamente sobre o terreno em 

diferentes densidades; pode ser divido ainda em Cerrado Denso vegetação típica arbórea 

com cobertura de 51 a 70% e altura média de 5 a 8 metros, Cerrado Típico, vegetação 

arbóreo-arbustiva com cobertura arbórea de 21a 50% e altura média de 3 a 5 metros, 

Cerrado ralo estrato cobertura arbórea de 1 a 20% e altura média de 2 a 3 metros e Cerrado 

rupestre cobertura de 5 a 20% com altura média de 2 a 4 metros. 

O Parque Cerrado caracteriza-se pela presença de árvores de 2 a 4 metros com 

cobertura arbórea de 1 a 10% agrupadas em áreas predominantemente herbáceas.  O 
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Palmeiral ocorre tanto em áreas bem drenadas quanto em áreas mal drenadas, com 

presença marcante de uma única espécie de palmeira arbórea. 

 A Vereda é um tipo de vegetação caracterizada com buritis, em meio a 

agrupamentos mais ou menos densos de espécies arbustivo-herbáceas. As Veredas são 

circundadas por campos típicos, geralmente úmidos, e os buritis não formam dossel 

(cobertura contínua formada pela copa das árvores) como ocorre no Buritizal.   

As Formações Campestres englobam três tipos de vegetação principais: o Campo 

Sujo, o Campo Limpo e o Campo Rupestre. O Campo Sujo caracteriza-se pela presença de 

arbustos e subarbustos intercalados no estrato arbustivo-herbáceo. No Campo Limpo, a 

presença de arbustos e subarbustos é insignificante. O Campo Rupestre possui trechos com 

estrutura similar ao Campo Sujo ou ao Campo Limpo, diferenciando-se tanto pelo 

substrato, composto por afloramentos de rocha, quanto pela composição florística, que 

inclui muitos endemismos (presença de espécies com ocorrência restrita a este ambiente). 

No município de Goiás ocorrem formações típicas de Cerrado, em campo pode-se 

observar que a maior parte da vegetação está bem preservada em áreas de preservação 

como a APA da Serra Dourada e a AIRE Águas de São João. Nas cachoeiras e em alguns 

balneários a fitofisionomias também se encontra preservada. 

Dentro da APA da Serra Dourada (figuras 21-22-23), podemos encontrar formações 

do tipo Campestre, como o Campo Rupestre com presença de espécies endêmicas 

(Tibouchina Papirus, conhecido como Pau Papel).  De acordo com Ribeiro e Walter (1998) 

o “Campo Rupestre agrupa paisagens em microrrelevos com espécies típicas, ocupando 

trechos de afloramentos rochosos. Geralmente ocorre em altitudes superiores a 900 metros, 

ocasionalmente a partir de 700 metros”. 
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Figura 21: Campo Rupestre - Serra Dourada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MARTINS, 2014 

 

Figura 22: Campo Rupestre com estrutura similar ao Campo Sujo ou ao Campo Limpo - 

Serra Dourada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MARTINS, 2014 
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Figura 23: Espécies florísticas encontradas na Serra Dourada. 

 

 

 

 

 

Fonte: MARTINS, 2014 

 

Na AIRE Águas de São João (figura 24), apresentam formações florestais mais 

características do tipo Cerradão. 

 

Figura 24: AIRE Águas de São João 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MARTINS, 2014 

Nos Balneários, em geral, a vegetação encontra-se preservada principalmente nos 

balneários particulares, como o Balneário Santo Antônio (figura 25) e Sucuri (figura 26). 

Nas trilhas podem-se contemplar formações de cerrado em sentido restrito e de formações 

florestais.   
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Figura 25: Balneário Santo Antônio 

 

 

 

 

 

Fonte: MARTINS, 2014 

 

Figura 26: Balneário Sucuri 

 

 

 

 

 

Fonte: MARTINS, 2014 

 

Um ponto visitado em campo que despertou grande interesse por sua beleza cênica 

grandiosa foi a Pedreira de São Sebastião (figura 27), por sua vegetação de florestas 

interceptada nas rochas.  
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Figura 27: Pedreira São Sebastião 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MARTINS, 2014. 

 

Com todas as feições fitogeográficas que foram analisadas pode-se observar que as 

vegetações típicas de Cerrado presentes no município de Goiás, carecem de pesquisas para 

serem vistos como patrimônios naturais e ou fitogeográficos.  Se conhecermos o que 

possuímos podemos preservar e ter uma interpretação do grande patrimônio que ainda 

temos, e de seu verdadeiro potencial turístico. Todos os pontos abordados necessitam de 

infraestrutura em relação a informações sobre o tipo de vegetação presente, com placas 

informativas sobre o tipo de vegetação presente, sua importância e abrangência com isso se 

desenvolve a educação ambiental e preservacionista. 

 

3.4 Avaliação do potencial turístico do patrimônio natural no município de Goiás 

 

De acordo com Almeida (2009), o potencial turístico sobre uma vulgarização por 

não ter uma definição concreta e nem uma forma específica de ser calculada. Segundo o 

autor, vários estudiosos confirmam a necessidade de estudos de potencialidade turística, 
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mas poucos foram aqueles que avançaram em direção à construção de referenciais para tal 

análise. 

Entre os diversos autores, de acordo com Almeida (2009), o pesquisador Pinzan 

(2003) propôs uma análise baseada em um tipo específico de atrativo turístico (praia) e na 

estrutura de hospedagem. Magalhães (2001) desenvolve uma simulação de aplicação da 

matriz a um pólo formado por quatro municípios, atribuindo notas a diversos elementos de 

avaliação, com suas respectivas justificativas e as complementa com por um quadro de 

valoração turística. Boullón (1995) faz uso de diversos critérios para a obtenção de 

diferentes classificações a partir da demanda, em relação ao funcionamento das áreas e à 

oferta de equipamentos e estabelece pontuações para os equipamentos e para os tipos de 

mercados atendidos. Esses e diversos outros autores são identificados na pesquisa de 

Almeida (2009), não cabendo aqui enumerar todos. 

Para avaliar o potencial turístico do município de Goiás, optou-se por uma 

adaptação do método de Pellegrini Filho (1993). Este autor, após realizar pesquisas de 

1970 a 1991, apresenta um inventário do patrimônio natural brasileiro, classificando seus 

elementos em quatro tipos de potencialidade, conforme descrito no Quadro 2. 

 

 

Quadro 2 – Tipos de potencialidades/ realização dos atrativos naturais 

Tipo Características 

a) Potencialidade total 
Enormes possibilidades de aproveitamento indicando que 

nada ou quase nada existe de realização racional 

b) Potencialidade francamente 

realizada 

Grandes viabilidades de ampliação e/ou melhoria do que já 

existe 

c) Potencialidade 

parcialmente realizada 
Viabilidade de ampliação e melhoria 

d) Potencialidade realizada 
Restando em alguns casos poucas e pequenas opções de 

acréscimo sem sobrecarregar equipamentos e serviços 

Fonte: Pellegrini Filho, 1993, p. 34-35. 

 

Optou-se também por classificar somente os pontos visitados em campo 

especificamente e que foram descritos no corpo do texto. Sendo assim temos no município 

de Goiás as seguintes potencialidades conforme Quadro 3. 
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Quadro 3 – Síntese da avaliação do potencial turístico do patrimônio natural do Município de Goiás. 

ATRATIVO DESCRIÇÃO GERAL AVALIAÇÃO DA POTENCIALIDADE 

Ponto 1 - MIRANTE SERRA DOURADA 

 

Localização: Lat – 15º 58‟ 89,8” / Log – 50º 05‟ 

25,5” 

Altitude: 730 m 

 

Visão do front da Serra Dourada, na entrada do 

município de Goiás, sentido Goiânia-Goiás. 

Observa-se a presença de comércio de artesanato, 

mas sem infraestrutura receptiva para o turista.  

Acesso livre.  

Potencialidade parcialmente realizada. 

Existe possibilidade de ampliação e melhoria. 

Tem-se como alternativa fazer uma estrutura para 

melhor observação da área, com informações a 

respeito da Serra Dourada. Um painel 

interpretativo poderia auxiliar os visitantes a 

compreender as formas observadas, com destaque 

para o hog-back da Serra Dourada e as variações 

fitofisionômicas do Cerrado. 

Ponto 3 – BALNEÁRIO SUCURI 

 

Localização: Lat – 15º 59‟ 89,6”/ Log – 50º 07‟ 

41,5” 

Altitude: 510m 

Esta localizada a 4km da GO 070. Possui uma boa 

infraestrutura, com banheiros, áreas com clube, 

restaurantes, piscinas para lazer, trilhas que dão 

acesso a pequenas cachoeiras e poços de banho. 

Possui um passeio monitorado em meio à 

vegetação, entre outras opções para o turista.  

Acesso pago. 

Potencialidade realizada. 

Apesar de apresentar a melhor infraestrutura 

receptiva, o local está em processo de litígio com o 

poder público, que almeja ampliar os limites da 

área da unidade de conservação, o que lhe 

apresenta um futuro incerto como atrativo.  

Ponto 4 – BALNEÁRIO BACALHAU 

Localização: Lat – 15º 57‟ 24,5”/ Log – 50º 07‟ 

70,8” 

Potencialidade francamente realizada. 

Local de fácil acesso, pois está dentro do espaço 
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ATRATIVO DESCRIÇÃO GERAL AVALIAÇÃO DA POTENCIALIDADE 

 
 

Altitude: 525m 

Local de banho no córrego Bacalhau, com 

formação de piscina natural em água corrente e 

cobertura vegetal no entorno. Não possui 

infraestrutura básica para o turista, apenas um bar.  

Acesso pago. 

urbano de Goiás. Precisa receber equipamentos 

básicos, como banheiros, lixeiras etc. Apesar de 

pequeno, a área constitui uma “ilha de frescor”, 

algo importante numa cidade muito quente como 

Goiás. 

Ponto 5 – PISCINA NATURAL DO SOTA 

 

Localização: Lat – 15º 57‟ 11,9”/ Log – 50º 07‟ 

61,6” 

Altitude: 522m 

Paisagens de grande beleza cênica, formada pela 

ação da água corrente em meio às formações 

rochosas, dando origem a pequenas quedas d‟água 

e piscinas naturais, também com potencialidade 

para o turismo geológico ou geomorfológico.  

Acesso livre. 

 

Potencialidade francamente realizada. 

Apesar da boa localização, dentro do espaço 

urbano, carece de sinalização adequada, 

equipamentos básicos e definição adequada de 

trilhas, para facilitar o acesso do turista. 

Ponto 6 – IGREJA SANTA 

BÁRBARA/SERRA CANTA GALO 

Localização: Lat – 15º 55‟ 61,4”/ Log – 50º 08‟ 

77,2” 

Altitude: 560m 

A igreja é um ponto turístico conhecido não só 

pela edificação religiosa, mas também pela longa 

Potencialidade francamente realizada. 

Trata-se de um casamento entre um atrativo 

cultural, composto pela a igreja propriamente dita, 

e um atrativo natural, o morro homônimo onde ela 

está instalada, que constitui um belvedere. 
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ATRATIVO DESCRIÇÃO GERAL AVALIAÇÃO DA POTENCIALIDADE 

 

escadaria que lhe dá acesso. A altitude lhe garante 

a função de mirante, a partir do qual se tem uma 

vista privilegiada da configuração do espaço 

urbano de Goiás, num vale encaixado entre morros 

como o Cantagalo e o São Francisco. 

Acesso livre. 

Contudo, falta manutenção da iluminação e 

instalação de instrumentos para observação a 

distância. 

Ponto 7 – CACHOEIRA GRANDE 

 

Localização: Lat – 15º 55‟ 45,3”/ Log – 50º 10‟ 

29,1” 

Altitude: 435m 

Trata-se de um balneário, às margens do rio 

Vermelho, onde se forma uma queda d‟água, 

seguida de água espraiada e rasa, com formação de 

praia. Possui infraestrutura com piscina, espaço 

para lanche, porém está abandonado. O balneário 

foi apropriado pelo Governo e será construído no 

local um lago artificial, mais especificamente, um 

espaço para o turismo.  

Potencialidade realizada. 

Apesar desta classificação, o local carece de 

manutenção e readequação de alguns espaços – o 

que talvez seja feito com a assunção da gestão 

pelo poder público. 
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ATRATIVO DESCRIÇÃO GERAL AVALIAÇÃO DA POTENCIALIDADE 

Acesso livre. 

 

Ponto 8 – CACHOEIRINHA DE UVÁ 

 

Localização: Lat – 15º 54‟ 59,3”/ Log – 50º 25‟ 

73,0” 

Altitude: 395m 

Localizada no distrito de Uvá, o lugar constitui um 

atrativo turístico natural, com vegetação 

preservada e água abundante. 

Acesso livre (embora possa depender de 

autorização dos proprietários). 

Potencialidade francamente realizada. 

O local possui beleza cênica considerável e certa 

infraestrutura receptiva. Contudo, está 

relativamente distante do núcleo urbano (38 Km) 

com acesso por estrada não pavimentada em um 

trecho. 

Ponto 9 – ÁGUAS DE SÃO JOÃO 

 

Localização: Lat – 15º 38‟ 91,4”/ Log – 50º 25‟ 

73,0” 

Altitude: 335m 

O atrativo está localizado no povoado de Águas de 

São João, considerado uma ARIE (Área de 

Relevante Interesse Ecológico) e apresenta pouca 

infraestrutura. Possui riqueza ambiental (fauna e 

flora), mas sendo visitado basicamente pela 

ocorrência de águas sulfurosas.  

Acesso livre. 

Potencialidade parcialmente realizada. 

Além da excentricidade de ser uma fonte de água 

sulfurosa, o local possui uma vegetação 

exuberante e uma infraestrutura receptiva já 

instalada, mas sem manutenção. Ponto positivo 

também é a proximidade do núcleo urbano de 

Águas de São João, há poucas dezenas de metros. 

Negativo, a distância em relação à sede do 

município (80 Km). 

Ponto 10 – LARGO DA CARIOCA 

Localização: Lat – 15º 55‟ 62,12”/ Log – 50º 08‟ 

35,2” 

Potencialidade realizada.  

O local oferece boa infraestrutura receptiva, com 
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ATRATIVO DESCRIÇÃO GERAL AVALIAÇÃO DA POTENCIALIDADE 

 
 

 

Altitude: 509m 

Possui boa infraestrutura, alto valor histórico para 

cidade e localiza-se dentro do perímetro urbano da 

cidade de Goiás, sendo uma área pública. Além da 

presença da primeira fonte pública de água do 

núcleo urbano, o local apresenta também os 

resquícios da primeira usina geradora de 

eletricidade. Constitui local para apreciação das 

beleza cênica composta pela entrada do rio 

Vermelho no sítio urbano de Goiás e como local 

de banho, com formação de pequena cascata e 

piscinas naturais. 

Acesso livre. 

bancos espalhados ao longo das margens do rio, 

área gramada e espaços cobertos. Também 

apresenta espaço específico para interpretação, 

com painéis que contam a história do Largo da 

Carioca. Carece de manutenção e maior 

divulgação. 

Ponto 11 – MINA DA GARAGEM DA 

PREFEITURA 

 

Localização: Lat – 15º 55‟ 71,6”/ Log – 50º 08‟ 

21,9” 

Altitude: 494m 

Trata-se de uma mina escavada na encosta do 

morro do Cantagalo (CHECAR), dentro do sítio 

urbano de Goiás, com acesso pelos fundos da 

garagem que lhe dá nome.  

Acesso restrito (depende de autorização dos 

responsáveis pela garagem). 

Potencialidade total. 

Embora seja um provável registro da história da 

mineração em Goiás (faltam comprovações desse 

uso), o local não possui qualquer forma de 

divulgação ou infraestrutura receptiva. Está 

susceptível ao vandalismo, já constatado na forma 

de pichações mesmo nas paredes internas da mina, 

que não possui iluminação. 
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ATRATIVO DESCRIÇÃO GERAL AVALIAÇÃO DA POTENCIALIDADE 

 

 

Ponto 12 – RESERVA BIOLÓGICA SERRA 

DOURADA 

 

Localização: Lat – 16º 04‟ 03,7”/ Log – 50º 10‟ 

34,6” 

Altitude: 995m 

É uma reserva biológica, necessitando autorização 

para entrada e coordenada pela Universidade 

Federal de Goiás – UFG. É uma área com 

vegetação nativa bem preservada e com espécies 

endêmicas, além de registrar uma fauna ainda 

exuberante, inclusive com mamíferos carnívoros 

de médio porte (indicadores de topo de cadeia 

trófica).  

Acesso restrito. 

Potencialidade total. 

O acesso é complicado, não apenas por ser uma 

estrada muito íngreme e sem pavimentação, mas 

também porque não se permite a entrada sem 

autorização da UFG. E como se trata de reserva 

biológica, a função de uso está restrita à pesquisa 

científica ou visita de caráter educacional. 

Ponto 13 – AREIAL DA SERRA DOURADA 

 

Localização: Lat – 16º 03‟ 54,2”/ Log – 50º 10‟ 

14,0” 

Altitude: 986m 

Grande valor cênico e científico, apresenta 

características peculiares, como as areias brancas e 

coloridas em diferentes tonalidades. 

Acesso livre (salvo pelo caminho que passa pela 

Reserva Biológica da UFG). 

Potencialidade francamente realizada. 

Ainda que esteja fora da Reserva Biológica da 

UFG, seu acesso se faz através dela, necessitando, 

portanto, da mesma autorização (até que se 

constitua um acesso alternativo). Trata-se de local 

com incrível potencial lúdico. Contudo, também é 

um ambiente muito frágil, que necessita de 

extremo cuidado no manejo. 
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ATRATIVO DESCRIÇÃO GERAL AVALIAÇÃO DA POTENCIALIDADE 

 

 

 

Ponto 14 – BORDA DA SERRA DOURADA 

 

Localização: Lat – 16º 03‟ 57,2”/ Log – 50º 10‟ 

42,2” 

Altitude: 1.029m 

Trata-se de uma exposição rochosa onde foi 

instalada uma rampa para prática de voos livres. 

Permite uma visão panorâmica do município de 

Goiás e de grande parte da própria Serra Dourada, 

que apresenta uma curvatura acentuada ao longo 

de sua extensão. 

Acesso livre. 

Potencialidade parcialmente realizada. 

Complicações no acesso em função da estrada 

íngreme e não pavimentada, que exige inclusive 

carro com tração nas quatro rodas nos períodos 

chuvosos. Contudo, além de constituir um mirante 

esplêndido da formação geomorfológica, a própria 

subida da Serra Dourada apresenta enorme 

potencial para o turismo ecológico, em função da 

possibilidade de aprendizado sobre a 

biodiversidade do Cerrado.  

15 – PEDREIRA DE SÃO SEBASTIÃO 

Localização: Lat – 15º 55‟ 42,2”/ Log – 50º 02‟ 

36,4” 

Altitude: 770m 

Trata-se de um grande afloramento rochoso, em 

uma propriedade particular (fazenda), com 

exemplares singulares do que se pode considerar 

uma simbiose entre plantas e rochas, com as 

primeiras se instalando e crescendo em meio às 

fraturas das últimas e, ao mesmo, dando 

sustentação para a constituição de abrigos naturais, 

Potencialidade parcialmente realizada. 

Além da bela paisagem que se pode usufruir no 

local, trata-se de um sítio riquíssimo para a prática 

da educação ambiental. Contudo, salvo pela festa 

religiosa, não é conhecido e nem divulgado na 

região, e não possui qualquer infraestrutura 

receptiva, além de estar relativamente distante da 

sede do município (18 km) e com acesso por 

estrada não pavimentada. 
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ATRATIVO DESCRIÇÃO GERAL AVALIAÇÃO DA POTENCIALIDADE 

 

e formando um sítio de exuberante beleza. Possui 

também registro de uma festa religiosa tradicional 

na região. 

Acesso livre (embora possa haver restrição pelo 

proprietário). 

 

16 – CACHOEIRA DAS ANDORINHAS 

 

Localização: Lat – 15º 53‟ 09,0”/ Log – 50º 

11‟12,0” 

Altitude: sem informação 

Trata-se de uma cachoeira esculpida em rochas 

areníticas, com uma pequena gruta em sua base. 

Localizado a 8 km da cidade, fica numa 

propriedade particular, em local com boa 

infraestrutura, mas com certa dificuldade no 

acesso até a cachoeira.  

Potencialidade parcialmente realizada. 

Apesar de ser um atrativo relativamente conhecido 

e divulgado, carece de melhorias tanto na via de 

acesso quanto na sinalização. 
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ATRATIVO DESCRIÇÃO GERAL AVALIAÇÃO DA POTENCIALIDADE 

 

Acesso pago. 
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Elaborado por Mônica Martins da Costa. 

 

 

 

ATRATIVO DESCRIÇÃO GERAL  AVALIAÇÃO DA POTENCIALIDADE 

Ponto 17 – BALNEÁRIO SANTO 

ANTÔNIO  

 

Localização: Lat – 15º 59‟ 96,7”/ Log – 50º 07‟ 11,7” 

Altitude: 535m 

Localizado a 4km da GO 070. Possui uma boa 

infraestrutura, com banheiros, áreas com clube, com 

restaurantes, piscinas para lazer, toboágua, mirante, 

tirolesa, entre outras opções para o turista. No balneário 

existem projetos pedagógicos em conjunto com escolas 

locais que levam seus alunos para visitação e 

aprendizagem.  

 

Potencialidade Realizada. 

Contudo, o acesso é por estrada sem pavimentação 

asfáltica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O município de Goiás apresenta grandes possiblidades de desenvolvimento do turismo 

em áreas naturais, e de valorização do patrimônio geológico, geomorfológico e fitogeográfico.  

A presente dissertação abordou uma temática considerada recente a de patrimônios 

naturais e potencialidade turística, porém esse tema vem sendo bastante difundido fora do 

Brasil e aqui está ganhando interesse e a atenção entre a comunidade acadêmica. 

   A partir da análise empreendida durante o trabalho observou-se que a atividade 

turística no município de Goiás se desenvolveu principalmente levando em consideração os 

elementos históricos e culturais, e consequentemente os naturais como atrativos de lazer e 

recreação. Porém, o que se observa é que o patrimônio histórico e cultural foi o maior 

beneficiário do processo de valorização, pois foi considerado patrimônio histórico da 

humanidade e estão de certa forma, resguardados de serem deteriorados pelo uso turístico. 

Observa-se que os componentes do patrimônio natural recebem valoração diferenciada 

diante do uso turístico, nos atrativos naturais a prática turística se desenvolve principalmente 

pelo usufruto dos recursos hídricos como os locais de banho, sem preocupação em motivar os 

turistas a reconhecer a importância dos aspectos geológicos, geomorfológicos e 

fitogeográficos. Não há infraestrutura e equipamentos para tal valorização, e os que possuem 

precisam ser restaurados e completados.   

A pesquisa concluiu que a área de estudo possui um grande potencial para à prática do 

turismo geológico, geomorfológico e fitogeográfico. Porém, esse turismo dever ser orientado. 

Conclui-se também que o município necessita de investimento em infraestrutura e 

equipamentos para melhor divulgação e conhecimento dos patrimônios naturais, pois possuem 

elevado valor patrimonial do ponto de vista científico,  de conservação e estético. 

 Com esse trabalho espera-se contribuir para as pesquisas que visam à proteção do 

patrimônio natural, assim como prover uma base para o desenvolvimento de estudos mais 

aprofundados e também fornecer informações e análises que possam subsidiar a elaboração de 

políticas e projetos relativos ao turismo, em que o patrimônio natural, na sua relação com o 

turismo, seja valorizado. 
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