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Símbolos? Estou farto de símbolos… 

 

Mas dizem-me que tudo é símbolo, 

Todos me dizem nada. 

Quais símbolos? Sonhos. — 

Que o sol seja um símbolo, está bem… 

Que a lua seja um símbolo, está bem… 

Que a terra seja um símbolo, está bem… 

Mas quem repara no sol senão quando a chuva cessa, 

E ele rompe as nuvens e aponta para trás das costas, 

Para o azul do céu? 

 

Mas quem repara na lua senão para achar 

Bela a luz que ela espalha, e não bem ela? 

Mas quem repara na terra, que é o que pisa? 

Chama terra aos campos, às árvores, aos montes, 

Por uma diminuição instintiva, 

Porque o mar também é terra… 

Bem, vá, que tudo isso seja símbolo… 

 

Mas que símbolo é, não o sol, não a lua, não a terra, 

Mas neste poente precoce e azulando-se 

O sol entre farrapos finos de nuvens, 

Enquanto a lua é já vista, mística, no outro lado, 

E o que fica da luz do dia 

Doura a cabeça da costureira que pára vagamente à esquina 

Onde se demorava outrora com o namorado que a deixou? 

Símbolos? Não quero símbolos… 

Queria — pobre figura de miséria e desamparo! — 

Que o namorado voltasse para a costureira. 

 

Álvaro de Campos 
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Resumo 

 

Se o turismo é a atividade socioeconômica de vários segmentos que está entre as que mais 

gera renda no mundo, também está entre as que provoca impactos e efeitos negativos à 

localidade no qual está sendo desenvolvido. Entre os segmentos que merecem uma atenção 

especial é o turismo ligado à natureza, pois este provoca danos que podem levar décadas para 

reverter seus impactos. Justamente por esse motivo, se mostrou necessário criar um arcabouço 

legal que resguardasse seu desenvolvimento sem degradar a natureza. Dessa forma, tem-se 

dois pilares fundamentais para o desenvolvimento sustentável da atividade turística: a 

conhecimento pormenorizado dos componentes físico-ambientais da localidade (geologia, 

geomorfologia, hidrologia, etc.) e a estrutura abarcando as diretrizes do uso sustentável dos 

recursos naturais. Assim, com esses dois itens bem estruturados, pode-se partir para a etapa 

que é mais onerosa aos gestores/planejadores que incentivam a atividades turísticas ligados a 

natureza, como o ecoturismo, que é a de avaliar se os recursos ambientais podem sair do 

estágio de potencialidade e se efetivarem enquanto produto de consumo pelo turista. A 

necessidade desse estudo é de grande importância por haver uma cultura de que basta a 

localidade possuir uma beleza cênica para ser explorada pelo ecoturismo. Desta forma, busca-

se avaliar se o município pode se tornar um produto eficaz do ecoturismo, tendo como 

exemplo o município de São Domingos (GO), situado no nordeste goiano, na divisa com a 

Bahia, A área de estudo se destaca como um local onde o bioma cerrado ainda resiste ao 

grande latifúndio, por apresentar predomínio de relevo suavemente ondulado. Contudo, na 

parte oriental do município, limite com a Bahia, percebe-se o avanço da monocultura, o que 

pode vir a influenciar negativamente nas geoformas que há no município, como as cavernas. 

No intuito de avaliar se os atrativos encontrados em São Domingos (GO) podem vir a se tornar 

um produto do ecoturismo, foi aplicada uma matriz de avaliação dos atrativos turísticos. Com 

o resultado positivo, pode-se concluir que o município possui potenciais concretos para se 

tornar um núcleo receptor do ecoturismo no estado de Goiás e quiçá do Brasil. 

 

Palavra Chave: Turismo, Ecoturismo, São Domingos (GO), Matriz de Avaliação dos 

Atrativos Turísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

If tourism is the socio-economic activity of several segments that is among the ones that 

generate the most income in the world, it is also among those that causes impacts and negative 

effects the locality being developed. Among the segments that deserves special attention is 

tourism linked to nature, as this causes damage that can take decades to reverse its impacts. 

Precisely for this reason, it was necessary to create a legal framework that would support its 

development without degrading nature. In this way, there are two fundamental pillars for the 

sustainable development of tourism activity: A detailed description of the locality; Geology, 

geomorphology, hydrology among other natural factors and a legal structure where there may 

be rules for the use of water resources, land use and occupation, reports of environmental 

impacts, etc. Thus, with these two well-structured items, one can go to the step that is more 

expensive to managers/planners who encourage the activity. Thus, with these two well-

structured items, one can go to the stage that is more expensive to managers/planners who 

encourage the touristic activity linked to nature, such as ecotourism. This phase is to know 

whether environmental resources can emerge from the potentiality stage and become a 

consumer product by tourists. The necessity of this study is of great importance because there 

is a culture that only the locality possesses a scenic beauty that this can be a pole of ecotourism. 

Thus, we seek a way to evaluate whether the municipality, as an example, can become a 

product, and in this case was the municipality of São Domingos (GO) northeast Goiano, with 

Bahia, located in the microregion of the Vão do Paranã. A place where the Cerrado biome still 

resists the large latifundio by the relief to be gently wavy, yet in the eastern part, boundary 

with Bahia is perceived the advancement of monoculture, which can in the long term 

negatively influence the geoforms that there is in County as the Caves. In order to evaluate 

whether the attractions found in São Domingos (GO) can become a product, an objective 

evaluation was applied through an evaluation matrix of touristic attractions. The matrix was 

developed to evaluate only the receptor nucleus, that is, the municipality. With the positive 

result, it can be concluded that the municipality has means of concrete potentials to become a 

nucleus of ecotourism in the state of Goiás and perhaps in Brazil. 

 

 

Keyword: tourism, ecotourism, São Domingos (GO), evaluation matrix of touristic 

attractions. 
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INTRODUÇÃO 

 

O turismo, tal qual o conhecemos hoje, foi desenvolvido a partir da Revolução 

Industrial (século XVIII), como aponta Barreto (2003), pois foi nesse momento que as 

primeiras viagens de forma organizada aconteceram. Trigo (1998, p. 20) afirma que toda a 

infraestrutura “de lazer e turismo começou a sofrer investimentos maciços depois de 1950, 

quando as marcas da Segunda Guerra já tinham se atenuado em todo mundo”. Além dos 

avanços tecnológicos, outros fatores também contribuíram para o desenvolvimento do 

turismo, como segurança, salubridade e alfabetização. Barreto (2003, p. 53) aponta as 

reivindicações trabalhistas por mais tempo de lazer como outro fator para o desenvolvimento 

do turismo, que possibilitassem a fruição das infraestruturas criadas para viajar. Além disso, 

ressalta-se que o destino principal sempre se traduzia em turismo praiano. 

O turismo se desenvolveu e se aprimorou, assim como o capitalismo, pela 

diversificação e pelo emprego de mais tecnologia e estudos em seus produtos. Dessa forma, 

as atividades ligadas à exploração do turismo geram muito dinheiro, movimentam 

significativas somas em impostos e criam empregos, conforme aponta o último relatório da 

Organização Mundial de Turismo (UNWTO, 2015), segundo o qual a atividade turística gerou 

mais de US$1,5 trilhão em receitas e movimentou mais de 1,184 milhão de pessoas, o que 

representa um aumento de 4,6% em relação ao ano anterior.  

Como grande engrenagem de geração de emprego, o turismo contribui para o 

crescimento econômico de vários países, não sendo diferente no Brasil, que, em 2017, teve 

um crescimento de 35% na entrada de turistas internacionais (UNWTO, 2017). Dessa forma, 

o investimento em turismo se torna fundamental e estratégico para a diversificação econômica 

e, por conseguinte, para propiciar mais renda às pessoas que estão envolvidas direta e 

indiretamente nessa atividade. Entretanto, para que o turismo se desenvolva de forma 

sustentável, visto que, como qualquer outra atividade capitalista, visa o aumento dos lucros 

independentemente de suas práticas, é preciso alicerçar-se em planejamento, a fim de entender 

que cada espaço tem como objetivo atender um tipo de turista.  

Entre os tipos de turismo que mais crescem no mundo estão os ligados à natureza, que 

podem aparecer na literatura como Turismo Rural, Turismo de Natureza, Ecoturismo, 

Turismo Sustentável e Geoturismo. Apesar das diferentes tipologias, todos visam o 

desenvolvimento sustentável do turismo e estão no segmento do turismo alternativo (TA). 

Assim, os turistas que usufruem dessa vivência também são diferentes, sendo denominados 

por Murphy (1985 apud BARRETO, 2003, p. 26) como alocêntricos, ou seja, “são os Turistas 
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exploradores, aventureiros, que vão a procura de lugares novos, convivendo com a população 

local, e núcleos turísticos”. Ao contrário do turista de massa, que procura lugares que lhe 

sejam familiares e viaja apenas de “pacotes”, este espera que o núcleo turístico tenha as 

mesmas coisas que seu local de origem.  

No entanto, qualquer tipo de turista e/ou gestor precisa saber dos atrativos e da 

infraestrutura existente para que possa sistematizar e efetivar a prática turística. Em virtude 

disso, os esforços para desenvolver novos núcleos receptores de turismo vem crescendo, no 

entanto, muitos desses esforços não são pautados em pesquisa e sim em saber se o município, 

ou a localidade, possui os fatores necessários para o desenvolvimento do mesmo. Um dos 

segmentos que mais “sofre” com essa falta de planejamento é o segmento ligado à natureza, 

que deve ser pensado com o intuito de provocar o menor impacto e efeito negativo, visto que 

suas ações levam décadas para recuperar os danos.  

O ecoturismo é muitas vezes desenvolvido em virtude da região possuir uma beleza 

natural que chama atenção. No entanto, Beni (2001) afirma que a existência de atrativos 

cênicos não é suficiente para que o turismo se desenvolva.  Para isso, Trigo (1998), Beni 

(2001), Barreto (2003), Almeida (2006), Chavez e Pérez (2007), Oliveira (2008) e Llamas 

et al. (2012) afirmam que, para a implantação de um núcleo receptor de turismo, o alicerce 

principal deve ser o planejamento. 

No município de São Domingos (GO), situado no nordeste goiano, dentre a 

microrregião do Vão do Paranã, há uma beleza cênica natural que chama a atenção, por possuir 

entre seus atrativos um dos maiores conjuntos de cavernas da América do Sul, que está no 

Parque Estadual Terra Ronca (PETeR). Por esse motivo, o munícipio é um dos destinos 

goianos para a prática de ecoturismo apontados pela Agência de Turismo de Goiás 

(AGETUR), pertencente à Região Turística das Águas e Cavernas do Cerrado, junto com os 

municípios de Formosa e Mambaí, segundo o Ministério do Turismo (2017).  

Para ir além dessa visão empirista, viu-se a necessidade de realizar uma pesquisa para 

avaliar se os atrativos naturais de São Domingos possuem potencial para tornarem-se produtos 

turísticos, mediante a consideração dos atrativos, dos visitantes, da infraestrutura, dos serviços 

e da existência de políticas governamentais. 

Desta forma, o objetivo principal desta pesquisa foi avaliar as potencialidades dos 

atrativos turísticos do município de São Domingos, (GO) ligados a natureza. Os objetivos 

secundários foram: quantificar os resultados encontrados mediante a avaliação das 

potencialidades; estabelecer os principais atrativos turísticos e identificar pontos de melhoria.  
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A metodologia empregada foi qualitativa e quantitativa, abarcando levantamento 

bibliográfico e atividade de campo realizada nos meses de março e julho de 2018). Os 

trabalhos de campo foram para identificar e reconhecer os atrativos mais visitados do 

município e para tal, ou seja, identificar quais os atrativos mais visitados. Para tal, foi 

necessário a contratação de guia local o qual auxiliou na identificação dos atrativos.  

Para avaliar os atrativos identificados por meio dos campos realizados e registrados, foi 

necessário encontrar instrumentais para após identificação dos atrativos poder-se-á analisa-

los e assim atribuir uma nota ao município. Para isso, foi necessário aplicar uma matriz de 

avaliação de atrativos turísticos que resultasse em uma nota.  

 

  



15 
 

 

DESCRIÇÃO  ACERCA DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O município de São Domingos localiza-se no nordeste do estado de Goiás e faz parte 

da Regiões Geográficas Intermediária, conforme Figura 01. No último levantamento 

censitário (IBGE, 2010), o município contava com uma população de 11.272 habitantes, 

distribuídos em uma unidade territorial de 3.295,74 km², o que lhe conferia uma densidade 

demográfica de 3,42 hab./km². De acordo com o IBGE (2018), em 2017 a população foi 

estimada em 12.585 habitantes. O Produto Interno Bruto (PIB) per capita  foi em 2015, de R$ 

11.039,66, ocupando a 229ª posição no ranking dos municípios do estado, com Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) (2010) de 0,597, classificado como baixo desenvolvimento 

humano, inclusive ocupando a penúltima posição no ranking dos municípios goianos– para 

efeito de comparação, a capital, Goiânia, a primeira colocada dos 246 municípios do estado 

de Goiás, apresenta índice de 0,799 (PNUD, 2018). 

 

Figura 1 -  Localização do município de São Domingos 

 
Elaboração: Aguiar Jr., 2018.  
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O PIB desse município demonstra uma distribuição relativamente equilibrada entre os 

setores da agropecuária, indústria e serviços, como pode ser percebido no Tabela 1. 

 

Tabela 1 -  PIB per capita do município de São Domingos 

Atividade Econômica R$ 

Agropecuária 32.004.840 

Indústria 28.846.840 

Serviços – Exclusive Administração, Defesa, Educação e Saúde 

Públicas e Seguridade Social 
34.455.160 

Fonte: IBGE (2017). 

 

O município em questão não figura, como já dito, entre os melhores indicadores 

socioeconômicos do estado de Goiás e tampouco tem um quadro institucional que haja de 

forma ativa na elaboração de projetos e ações que visem o desenvolvimento e o seu 

crescimento econômico.  

Conforme Barreira (2002, p. 28), a região onde se insere São Domingos está 

“vinculada à ideia de ser o ‘corredor da miséria’ de Goiás. É assim que ela aparece nos 

relatórios elaborados com o objetivo de intervir nas áreas de saúde, educação, infraestrutura 

ou produção”. Entretanto, a região possui considerável beleza cênica a ser explorada pelo 

turismo, pois nela há cânions, lagos, cavernas e veredas, entre outras feições geomorfológicas, 

hídricas e fitofisionômica que podem ser associadas a várias práticas do turismo ligadas à 

natureza.  

São Domingos se encontra numa área rebaixada em relação ao relevo que a circunda, 

representada pela Serra Geral de Goiás, a leste; o Chapadão de Paracatu, ao sul; e a Chapada 

dos Veadeiros, a oeste; evidenciando suas características de depressão relativa (BARREIRA, 

2002).  

Com clima tropical semiúmido, conhecido também por clima de savana, o município 

possui duas estações bem definidas, a da seca (outono/inverno) e a chuvosa (primavera/verão). 

No período do verão ocorrem, frequentemente, veranicos, que representam vários dias 

consecutivos sem chuva no período chuvoso, além disso, a região é eventualmente atingida 

pela massa de ar polar, que provoca quedas acentuadas nas temperaturas (BARREIRA, 2002). 

Em termos geológicos, São Domingos localiza-se na província Tocantins, com a leste 

predomínio do Grupo Bambuí na parte central e oeste do município, mas com presença 

também de Coberturas detrito-lateríticas ferruginosas (a oeste) e de Depósitos colúvio-eluviais 

(à leste) (Figura 02), avizinhando-se a leste com a Bacia Sanfranciscana e a oeste com a Bacia 



17 
 

de Antepaís (CPRM, 2008). A literatura e as visitas de campo mostram que a paisagem é 

formada por áreas planas, baixas, com feições de relevo dissecado.  Nas chapadas percebe-se 

a ocorrência do latossolo vermelho e do plintossolo pétrico concrecionário, nas escarpas 

serradas e nos morros e serras verifica-se afloramento rochoso, neossolo quartzarênico  e 

cambissolo  ao passo que nas áreas com colinas amplas e suaves e nos tabuleiros estão 

presentes o neossolo litólico, o argissolo e o latossolo vermelho(BARREIRA, 2002). 

 

Figura 2 -  Geologia do município de São Domingos-GO 

 
Elaboração: Bastos, 2018. 

 

São Domingos se assenta sobre relevo cárstico, no qual a rede de drenagem aproveita 

as falhas e fraturas para formar as grutas, principalmente no Grupo Bambuí – Formação Lagoa 

do Jacaré e na Formação Sete Lagoas. Exemplo dessa forma de relevo fica na Reserva 

Extrativista Recanto das Araras de Terra Ronca (Resex), onde se localiza o Parque Estadual 

Terra Ronca (PETeR), cuja criação ocorreu no ano de 1989, com a promulgação da Lei n° 

10.879. Nela fica claro que tal área também está voltada à atividade turística, como aponta seu 

art. 2°, que a destina para preservar a flora, a fauna, os mananciais e, em particular, as áreas 

de ocorrência de cavidades naturais subterrâneas e seu entorno, existentes nesse município, 

protegendo sítios naturais de relevância ecológica e reconhecida importância turística. 
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A rede de drenagem é abastecida por nascentes que se localizam na Serra Geral, nos 

platôs (figura 03) do grupo Urucuia, uma formação mais resistente ao intemperismo. Barreira 

(2002, p. 41) chama a atenção para pelo menos quatro características marcantes: 

 

[...] uma rede de drenagem subterrânea, com ressurgências e sumidouros na 

área de relevo cárstico; áreas alagadiças e inundáveis durante o período de 

cheias, e outras nas quais aflora água, mesmo no período das secas (os 

“covoais”); um sistema de veredas com drenagem perene, localizadas na 

faixa de transição entre as áreas elevadas e movimentadas e as áreas 

rebaixadas e planas do Vão do Paranã; e, por fim, uma rede de drenagem 

intermitente mais frequente, ao norte da região.  

 

Figura 3 -  Geomorfologia do Munícipio de São Domingos 

 
Elaboração: Bastos, 2018. 

 

Na parte dos Chapadões e Platôs, área com maior cota altimétrica e mais plana, 

encontra-se a utilização do solo para a agricultura em larga escala, como pode-se perceber na 

Figura 4, o que pode levar a hipóteses de movimentos de massas nessa área, bem como a 

contaminação das águas subsuperficiais, embora não haja comprovação laboratorial sobre a 

existência de fato desse problema na área. Entretanto, a perda de solo pode ser confirmada 

com base no grau de fragilidade estabelecido por Ross. 
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Figura 4 -  Imagem da utilização da área plana da microrregião Vão do Paranã 

 
Fonte: Google Earth. 

 

Ross (1994) estabelece uma classificação de fragilidade do solo e a relaciona com o 

uso e a ocupação, como demonstrado o Quadro 1. 

 

Quadro 1 -  Grau de fragilidade das classes de solo 

Fragilidade Tipos de solo 

1. Muito fraca 
Latossolo roxo, latossolo vermelho escuro e vermelho amarelo com textura 

argilosa. 

2. Fraca Latossolo amarelo e vermelho-amarelo com textura média/argilosa. 

3. Média 
Latossolo vermelho-amarelo; terra roxa, terra bruna podzólico vermelho-

amarelo com textura média/argilosa. 

4. Muito forte Podzolizados com cascalhos; litólicos e areias quartzosas. 

Fonte: Ross (1994). 

 

Em São Domingos, quase todas as classes de solos apontadas por Ross (1994) estão 

presentes e encontram-se na região as culturas de ciclo curto (arroz, trigo, feijão, soja, milho, 

algodão) (Figura 5). Tal associação é apontada pelo autor como sendo responsável por 

favorecer a perda de solos. Diante disso, pode-se inferir que há sérios riscos para os solos da 

região, contudo, tal premissa não exclui a necessidade de estudos específicos para sobre essa 

temática para a área em questão. 
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Figura 5 -  Plantação de soja a leste de São Domingos 

 
Fonte: Aguiar, 2018. 

 

Além de grandes áreas ainda recobertas por fitofisionomias do Cerrado, são 

encontradas no município manchas de floresta estacional decidual sobre o afloramento de 

calcário, e da floresta estacional semidecidual, cuja distribuição se vincula de acordo com os 

tipos de solo, as irregularidades dos regimes de chuva, as características das queimadas, a 

umidade e a ação do homem, como explica Oliveira (2017).  

A união desses elementos geológicos, geomorfológicos, dos solos, dos recursos 

hídricos e da vegetação até agora apresentados faz com que as paisagens da região confirmem 

a descrição do domínio dos Chapadões Recobertos por Cerrados e Penetrado por Florestas-

Galeria. Ab’Saber (2003) afirma haver, nesse domínio paisagístico, diversos atrativos ligados 

à natureza, como cenários deslumbrantes proporcionados pelo conjunto da estrutura 

geológica-relevo-vegetação, registrando-se a existência de dezenas de cachoeiras, cânions, 

grutas, lagos etc., instalados ou não em unidades de conservação. Isso torna a região propícia 

ao turismo de aventura, ao ecoturismo e ao turismo rural.  
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Esta seção tem por objetivo apresentar como a geografia pode contribuir para os 

estudos acerca do turismo, para que este tenha o menor impacto negativo na natureza. Dessa 

maneira, será possível fazer uso dessa atividade de forma sustentável e obter renda por meio 

dessa utilização. Além disso, realiza-se um recorte das ações governamentais acerca do 

ecoturismo, que é o segmento do turismo que utiliza a beleza cênica de modo sustentável, com 

o objetivo de conservar e, ao mesmo tempo, gerar renda. A exposição da legislação se mostrou 

necessária, uma vez que converge com quase todas as metodologias para tornar o atrativo 

(potencial) em produto turístico.  

 

1.1 Geografia aplicada ao turismo 

 

A Geografia pode e deve se incumbir de alicerçar a prática do turismo. Para Santos 

(2001), as diversas categorias de análise podem sistematizar um quadro analítico capaz de 

ultrapassar as dubiedades acerca do objeto de estudo. Nesse caso, a Geografia, com seus 

estudos acerca da paisagem, contribui para o desenvolvimento do turismo sustentável. Isso 

ocorre em virtude do fato de que, caso não haja um planejamento na sua implementação, este 

pode causar sérios danos à natureza e mesmo para as comunidades envolvidas. 

Rodrigues (2001) aborda o fenômeno do turismo da perspectiva geográfica e afirma 

que:  

A Geografia do Turismo serve para alimentar e irrigar a reflexão na Geografia. O 

contrário também é válido – é necessário aprofundar-se na reflexão geográfica para 

entender o fenômeno no turismo, contemplando sua natureza complexa e 

multifacetada, percorrendo os campos ecológico, sociológico, antropológico, 

psicológico, cultural, político, jurídico, ideológico com significativas incidências 

espaciais (RODRIGUES, 2001, p. 95). 

 

Aranha e Guerra (2014) descrevem como a Geografia pode ser aplicada ao turismo e 

suas contribuições, citando também a Geologia, a Geomorfologia, a Biogeografia e a 

Cartografia. Oliveira (2007) aponta que o turismo tem sido objeto de estudos da Geografia já 

há algum tempo, segundo o autor interessa à Geografia uma visão de turismo enquanto 

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

O mesmo autor (2010) também expressa a importância da Cartografia para o turismo, 

principalmente para o planejamento. Godinho (2012) apresenta um estudo que demonstra a 

importância da interpretação do patrimônio ambiental para o turismo com o caso de 

Pirenópolis, assim como Martins da Costa (2014), que faz, na Cidade de Goiás, o inventário 
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de seu patrimônio natural e de suas potencialidades. Ou seja, os geógrafos estão se debruçando 

cada vez mais sobre as atividades ligadas ao turismo, pois entendem que suas contribuições 

são necessárias para que esta não se torne mais uma atividade agressiva à natureza. 

Além dos estudos acerca do consumo da paisagem, há geógrafos – como Cruz (2000) 

– que realizam um estudo pormenorizado das ações governamentais no turismo em âmbito 

nacional. Carvalho (2015) é outra estudiosa que faz contribuições essenciais para que se 

entendam as políticas públicas no estado de Goiás voltadas para o turismo. 

A importância de estudos acerca do turismo e da paisagem tem seu apoio em Aranha 

e Guerra (2014, p. 42), para quem a “Geomorfologia tem dado uma grande contribuição, nesse 

sentido, em especial em áreas onde ocorre um grande fluxo de turistas, como nas trilhas de 

alguns parques nacionais, estaduais”. Dessa forma, o estudo e a produção de material poderão 

explicar como explorar essa atividade econômica que, conforme Seabra (2001), oferece forte 

crescimento econômico, o que repercute no meio natural, bem como na vida social e cultural 

das áreas receptoras.  

Aranha e Guerra (2014) afirmam, ainda, que a Geomorfologia aplicada ao turismo 

pode ser de grande valia para que tal atividade possa florescer cada vez mais e se aproveite ao 

máximo as belezas naturais, sendo a paisagem apenas um dos subsistemas do turismo a ser 

explorado. Para Beni (2001), dividir o turismo em subsistemas é a melhor oportunidade de 

estudá-lo em toda a sua complexidade. Sendo assim, a compreensão de que os recursos 

naturais de uma região estão entre os fatores importantes para determinar o potencial turístico 

é imprescindível para o sucesso dessa atividade. Tais recursos são dotados de alguma beleza 

estética, mas também de certo grau de conservação para determinar o potencial turístico de 

uma região natural.  

Dessa forma, ao realizar estudos acerca da paisagem e um levantamento da legislação 

específica que se pretende analisar, chegou-se a alguns dos atrativos turísticos da paisagem de 

São Domingos que poderiam se tornar um produto turístico. Para Beni (2001), há um 

imaginário de que apenas ter os recursos naturais é suficiente para tornar o turismo um 

segmento essencial para o desenvolvimento e o crescimento do município. A falta de estudos 

e investimentos em infraestrutura, bem como a ausência de mão de obra, são alguns dos 

obstáculos enfrentados por grande parte das regiões que exploram esse seguimento do turismo, 

o turismo de natureza, como afirma Oliveira (2010). Assim, para Smith (1992), Beni (2001), 

Magalhães (2001), Pinzan (2003) e Almeida (2006), a falta de estudos acerca do turismo e de 

seus potenciais, a fim de torná-lo um produto a ser consumido, contribui para que certos 
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destinos não tenham sucesso em sua exploração, pois acabam superestimando os 

investimentos na localidade e o retorno financeiro acaba não atendendo às expectativas. 

 

1.2 Ecoturismo como fonte de geração de renda e conservação do Cerrado  

 

O turismo é um fenômeno que impacta diretamente a economia, a sociedade, a cultura 

e o meio ambiente. Muitos desses impactos e efeitos causam preocupação para os estudiosos 

do turismo, como aponta Paiva (1995). Dentre as práticas de turismo que mais crescem no 

mundo está o ligado à natureza (UNWTO, 2018), que teve como um debate profícuo em 1972, 

com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que resultou em um marco 

nos debates sobre os problemas ambientais ao discutir a relação entre desenvolvimento e meio 

ambiente. As argumentações se tornaram cada vez mais complexas, envolvendo agentes 

políticos e mercadológicos em detrimento do meio ambiente. 

Em um dos debates sobre agentes que visavam a não conservação do meio ambiente 

foi apontada a área de turismo, principalmente o turismo de massa (TM), que Paiva (1995), 

Beni (2001), Barreto (2003) e Brasil (2010) apontam como agressor ao meio ambiente, já que 

os turistas desse tipo, como afirma Krippendorf (2001, p. 25), 

 
“tendem a se tornar agressivos, abusivos e colonialistas. Longe de casa, o 

turista sente-se, enfim, livre. Não precisa mais atentar para certas normas. 

Pode fazer o que lhe aprouver, vestir-se, comer, gastar, fazer as bagunças 

que há tempos queria fazer [...]”.  

 

Com o impacto positivo na economia, mas controverso em relação ao meio ambiente, 

via-se a necessidade urgente de realizar ações que  subsidiasse a prática do turismo sem danos 

aos ecossistemas naturais. Nesse sentido, com o objetivo de organizar a exploração de forma 

organizada e com o menor impacto possível, investiram-se esforços para o aperfeiçoamento 

do segmento que mais cresce no mundo: o ecoturismo.  

Para Brasil (2010, p. 17), o ecoturismo é 

 

“um segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o 

patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação 

de uma consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente, 

promovendo o bem-estar das populações”.  

 

Ele se relaciona ao turismo alternativo (TA), que tem como características (NEIL; 

WEARING, 2001, p. 4): 
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✓ A tentativa de proteção e aumento da qualidade do recurso-base, que é fundamental para o 

próprio turismo; 

✓ A promoção fomentadora e ativa do desenvolvimento referente a atrações especiais para o 

visitante e infraestrutura com raízes na localidade específica e desenvolvida, de modo que 

se complementem os atributos locais; 

✓ O apoio à infraestrutura (portanto, ao crescimento econômico) quando e onde ele melhorar 

as condições locais, e não quando é destrutivo ou supera a capacidade de sustentação do 

ambiente natural ou os limites do ambiente social, pelo que a qualidade de vida da 

comunidade é afetada de modo desfavorável; 

✓ O turismo que procura minimizar seu impacto sobre o meio ambiente é ecologicamente 

sadio, evitando os impactos negativos de numerosos projetos turísticos de larga escala; 

✓ A ênfase na sustentabilidade não só ecológica, mas também cultural, ou seja, o turismo que 

não prejudica a cultura da comunidade anfitriã. 

Além desses pontos, Brasil (2010) aponta a Carta da Terra1 e a Agenda 212 como 

documentos importantes para fundamentar tanto a parte conceitual quanto as ações para o 

desenvolvimento que estão presentes no documento “Diretrizes para uma Política Nacional de 

Ecoturismo”, lançado em 1994. 

O ecoturismo, por ser uma prática sustentável, enfatiza o processo de planejamento 

multissetorial participativo, tendo fundamental importância no planejamento e na execução 

das ações para o desenvolvimento dessa prática. 

O ecoturismo pode ajudar não somente na geração de renda, mas também na 

conservação do meio ambiente. Ações governamentais de conservação do meio ambiente tem 

como exemplo a criação de Unidades de Conservação (UC). No País, essa é uma obrigação 

estabelecida pela Constituição Federal, art. 225, § 3°, III. E o Brasil é signatário da Convenção 

sobre a Diversidade Biológica (CDB), ratificada pelo decreto n. 9.985/2000 Sistema Nacional 

de Unidade de Conservação (Snuc), que define as regras para criação e gestão das Unidades 

de Conservação. Algumas dessas UCs estão sendo exploradas pelo ecoturismo, como aponta 

o ICMBIO (2017):  

[...] as unidades de conservação (UC’s) são opções de passeios de um dia ou 

de férias inteiras. Somente em 2017, mais de 8,5 milhões de pessoas já 

passaram por uma ou mais das 61 UC’s que têm visitação controlada. O 

                                                 
1 Disponível em http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/carta_terra.pdf. 
2 A Agenda 21 pode ser definida como um instrumento de planejamento para a construção de sociedades 

sustentáveis, em diferentes bases geográficas, que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e 

eficiência econômica. Disponível em: http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21. 
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turismo é uma importante atividade econômica nas regiões adjacentes às 

unidades, gerando emprego, empreendedorismo e renda. 

 

A partir da utilização dessas áreas para a geração de renda com o turismo e, por 

conseguinte, para auxiliar na proteção da natureza, o ICMBio, em 2017, apresenta o estudo 

“Contribuições do turismo em Unidades de Conservação Federais para a economia brasileira 

– Efeitos dos gastos dos visitantes em 2015”. Essa pesquisa mostrou que o turismo é um meio 

de, efetivamente, enfrentar a ideia da ociosidade das áreas protegidas, que é um discurso 

associado aos grandes agricultores, que geralmente intensificam  suas atividades no entorno 

das áreas protegidas. Não há dados específicos da visitação de cada uma das UCs no território 

nacional, no entanto, o estudo mostra que 

[...] em 2015 os turistas brasileiros e estrangeiros gastaram cerca de R$ 1,1 

bilhão nos munícipios do entorno das UC’s. Com isso, foram gerados 43 mil 

empregos diretos, R$ 1 bilhão em renda, outros R$ 1,5 bilhão em valor 

agregado e mais R$ 4,1 milhões em vendas. Somente o setor de hospedagem 

concentrou R$ 267 milhões. Os resultados mostram que a cada real 

investido, sete reais retornam para a economia. 

 

A publicação anteriormente citada não é restrita a área de pesquisa, tão pouco ao 

domínio do Cerrado, contudo, por haver a Parque Estadual de Terra Ronca– PETeR que possui 

um dos maiores complexos de cavernas da América Latina, vislumbra-se que a UC pode 

apresentar resultados no que se refere a geração de renda.  

Além do resultado econômico gerado pelo ecoturismo, a existência de uma UC 

também pode promover a recuperação de áreas degradadas. Ab’Saber (2003) afirma que há 

recuperação de áreas nativas quando “abandonadas”. Assim, o PETeR pode ter efeito 

significativo da recuperação da vegetação. 

O ecoturismo se mostra uma prática importante para a conservação do Cerrado, 

principalmente na região nordeste do estado de Goiás, que é onde o cerrado, a savana 

brasileira, está entre as áreas mais preservadas assim como na Chapada dos Veadeiros na 

mesorregião do norte goiano.  

O planejamento turístico tende a minimizar os efeitos danosos ao meio ambiente, 

mostrando a urgência de ações governamentais tanto no âmbito nacional como regional e 

local. Por isso, criam-se políticas, planos e programas que possam dar suporte aos gestores de 

turismo para que este se desenvolva de forma segura e clara, contando com o apoio de 

instituições públicas e privadas. 
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1.3 Ações governamentais sobre o ecoturismo 

 

Cruz (2000, p. 40) entende a política pública de turismo como 

 

 “um conjunto de intenções, diretrizes e estratégias e/ou ações deliberadas, 

no âmbito do poder público, em virtude do objetivo geral de alcançar e/ou 

dar continuidade ao pleno desenvolvimento da atividade turística num dado 

território”.] 

 

 Assim, para que o Brasil tivesse êxito no desenvolvimento do turismo, viu-se a 

necessidade de se instituírem políticas nacionais sobre o tema, sendo uma delas o Decreto-lei 

n. 55, de 18 de novembro de 1966, que define a Política Nacional de Turismo (PNT) ecria o 

Conselho Nacional de Turismo (CNTur) e a Empresa Brasileira de Turismo (Embratur).  

Apesar de o citado Decreto-lei cometer certos equívocos ao pensar a política de forma 

totalizadora, isso foi parcialmente corrigido na promulgação do diploma legal, no ano de 1967 

(CRUZ, 2000). A PNT deveria estar em consonância com o Plano de Ação Econômica do 

Governo, o Paeg (1964-1966), cuja presidência era ocupada por Castello Branco (CRUZ, 

2000), tendo por objetivo atenuar as desigualdades econômicas regionais e amenizar as 

tensões sociais mediante a melhoria da condição de vida. Assim, em seus primeiros passos, 

ela deveria guiar as atividades turísticas com o propósito de fortalecer a economia. 

As diretrizes da Política Nacional de Turismo deveriam nortear os atos do CNTur e da 

Embratur, como aponta Cruz (2000, p. 53), sendo as principais delas: 

1. Promover, junto aos órgãos competentes, a programação e a execução das obras de 

infraestrutura, tendo em vista o aproveitamento, para finalidades turísticas, dos recursos 

naturais; 

2. Assentar os lineamentos que permitam caracterizar as atividades turísticas e da 

homogeneidade à terminologia da “indústria” do turismo; 

3. Interferir junto ao poder competente para a regulamentação adequada do exercício das 

atividades e profissões vinculadas ao turismo; 

4. Estudar a dinâmica do turismo para servir de base ao desenvolvimento das atividades que 

lhe sejam inerentes, bem como de outras de relevância econômica; 

5. Criar condições de melhoria dos recursos turísticos mediante financiamento e estímulo às 

iniciativas a eles relacionadas; 
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6. Fiscalizar as atividades ligadas à “indústria” de turismo de acordo com a legislação em 

vigor.3 

Há, então, uma tentativa de estruturar e organizar a atividade turística para que haja 

uma significativa contribuição na atividade econômica, realizando-se investimentos em 

infraestrutura e utilizando recursos naturais como atrativos turísticos. O uso dos recursos 

naturais acompanha as políticas nacionais até os dias de hoje e se faz de forma acertada, uma 

vez que é o segmento que mais cresce no turismo mundial (UNWTO, 2018). Entretanto, a 

infraestrutura continua precária, mas isso se deve mais às deficiências das políticas urbanas 

do que em virtude da ineficácia das diretrizes para o turismo. 

O primeiro ponto que deveria nortear a política nacional de turismo é a promoção do 

tipo de segmento do turismo que explora os recursos naturais, a saber: turismo de natureza, 

turismo rural, geoturismo ou ecoturismo. Essa variedade mostra que o País possui grande 

potencial para tal segmento, o que se comprova pela diversidade climática, das fitofisionomias 

de vegetação, das formas de relevo e da hidrografia, cuja soma compõe um mosaico único, 

capaz de atender todo tipo de turista que visa usufruir a paisagem. 

Além desse primeiro passo, dado em 1966, outro momento que marcou a história da 

Política Nacional do Turismo foi a reformulação da Embratur pela Lei n. 8.181, de 28 de 

março de 1991, que, conforme seu artigo 2º, visa “formular, coordenar, executar e fazer 

executar a Política Nacional de Turismo” (CRUZ, 2000, p. 57). Nesse mesmo artigo, o turismo 

pautado em recursos naturais continua sendo uma prática a ser desenvolvida, no entanto, não 

somente explorada economicamente, mas também promovendo a valorização e a preservação 

do patrimônio natural e cultural brasileiro. Novamente, nota-se que o ecoturismo sempre 

esteve presente na agenda governamental, a fim de incentivar a exploração turística da 

paisagem brasileira em sua diversidade, mesmo que na prática a mais valorizada e explorada 

tenha sido a litorânea.  

A Política Nacional de Turismo resumiu-se, em seu início, ao desenvolvimento da 

rede de hotelaria, segundo aponta a Resolução de 10 de abril de 1968, que estabelece 

prioridades de localização de hotéis de turismo. Ainda, deveria orientar a aplicação dos 

incentivos fiscais nas seguintes áreas, como aponta Cruz (2000, p. 54): 

1. Capital Federal e as capitais dos estados e dos territórios; 

2. Estâncias hidrominerais, estações climáticas e balneárias, e cidades históricas; 

3. Adjacências dos aeroportos internacionais e eixos viários de interesse turístico; 

                                                 
3 Decreto-lei n. 60.224/67, art. 3°. 
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4. Parques Nacionais e áreas onde haja ocorrências naturais com caráter de excepcionalidade 

e interesse turístico; 

5. Outras localidades de comprovado interesse turístico, a critério deste Conselho.  

A Política Nacional do Turismo permaneceu, por um tempo, restrita a uma política de 

incentivos fiscais direcionados ao setor hoteleiro, o que reduziu seus esforços para o incentivo 

de novos centros receptivos turísticos. Também propiciou ações integradas com outros 

departamentos como, por exemplo, Meio Ambiente, Secretaria de Planejamento Urbano, 

Ministério do Transporte, entre outros.  

Com o intuito de aperfeiçoar cada vez mais as ações tomadas para o desenvolvimento 

da atividade turística no Brasil, foi proposto um instrumento (em quadriênios) para estabelecer 

diretrizes e estratégias para a implantação da Política Nacional de Turismo, que é o Plano 

Nacional de Turismo (Plantur). O atual Plantur 2018-2022 foi elaborado de forma colaborativa 

e espera atender os anseios não somente do turista, mas, principalmente, de todos os 

envolvidos no trade turístico.  

O Plantur traz, em sua primeira análise, a importância que o turismo tem na economia, 

mundial, apresentada na Figura 6: 

 

Figura 6 -  Turismo internacional 2017 

 
 Fonte: Plano Nacional de Turismo 2018-2022. 
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A tônica do discurso do Plantur é de base econômica, trazendo várias representações 

gráficas acerca de receita, emprego, eventos etc. Ainda, ele estabelece algumas metas 

(BRASIL, 2018, p. 49-50), que são: 

 

1. Aumentar a entrada anual de turistas estrangeiros de 6,5 para 12 milhões; 

2. Aumentar a receita gerada pelos visitantes internacionais de US$ 6,5 para US$ 19 bilhões; 

3. Ampliar de 60 para 100 milhões o número de brasileiros viajando pelo País; 

4. Ampliar de 7 para 9 milhões o número de empregos no turismo. 

Algumas diretrizes para alcançar suas metas foram estabelecidas e uma delas visava 

conceber novos destinos turísticos e consolidar aqueles existentes. Para que isso seja possível, 

a regionalização do turismo é imperativa e é isso que se busca por meio do Programa de 

Regionalização do Turismo.  

 

1.3.1 Programa de regionalização do Turismo 

 

A promoção da regionalização do turismo é consolidada pela Lei do Turismo n. 

11.771, de 17 de outubro de 2008, já que o lançamento do Programa de Regionalização do 

Turismo (PRT) ocorreu em 29 de abril de 2004. Essa Lei está orientada “pelos princípios da 

regionalização e do desenvolvimento econômico-social, justo e sustentável, entre outros” 

(BRASIL 2018, p. 128). Além disso, ela estabelece orientações para a descentralização e a 

execução das políticas de turismo em todos os níveis governamentais. Por fim, os princípios 

que norteiam o desenvolvimento desse Programa são: sustentabilidade ambiental, 

sociocultural, econômica e político-administrativa. 

O Programa de Regionalização do Turismo, lançado em abril de 2004, substitui o 

Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT), criado no ano de 1994, no 

Governo de Itamar Franco, que tinha como foco desenvolver o turismo em âmbito municipal. 

A transição se deu por entender que uma política voltada para a região a partir do conjunto 

dos municípios ampliaria as ações na cadeia produtiva do turismo. Desse modo, com base 

nessa argumentação, foi extinto o PNMT, tendo sido ele substituído pelo PRT – Roteiros do 

Brasil (CRUZ, 2000). 

O PRT surge, então, para consolidar a ideia de descentralização e regionalização das 

ações voltadas para a prática do turismo e, de maneira a alcançar esses resultados, foram 

definidas algumas diretrizes (BRASIL, 2011-2014, p. 23), entre elas: 
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1. Abordagem territorial, adotada como referência para o desenvolvimento. 

2. Integração e participação social, fortalecendo o protagonismo da cadeia produtiva do 

turismo no âmbito regional, no conjunto dos municípios, e nos processos de gestão das 

políticas públicas. 

3. Inclusão, entendendo a região como espaço plural e participativo, que amplia as 

capacidades humanas e institucionais, facilitando as relações políticas, econômicas, sociais 

e culturais. 

4. Descentralização, atuando no âmbito do Sistema Nacional de Turismo, adotando os 

métodos e processos da Gestão Descentralizada. 

Com destaque para esses quatro pontos apresentados, percebe-se que o objetivo central 

é fazer com que as regiões tenham papel fundamental na elaboração de programas voltados 

para a prática do turismo, visto que a gestão compartilhada e descentralizada tem mais 

condições de elaborar projetos para o desenvolvimento do turismo local. O Quadro 2 apresenta 

a distribuição dessa gestão compartilhada (BRASIL, 2013): 

 

Quadro 2 -  Gestão compartilhada de regionalização do turismo 

Âmbito Instituição Colegiado Executivo 

Nacional Ministério do Turismo Conselho Nacional Comitê executivo 

Estadual Órgão Oficial de Turismo /UF 
Conselho / Fórum 

Estadual 
Interlocutor 

Regional Instância de Governança Regional Interlocutor Regional 

Municipal 
Órgão Oficial de Turismo do 

Município 

Conselho /Fórum 

Municipal 
Interlocutor Municipal 

Fonte: Programa de Regionalização do Turismo 2011-2014 (BRASIL, 2013). 

 

 

A gestão descentralizada fortalece a participação social, uma vez que a população local 

será ouvida para que se entenda melhor o território e, assim, seja possível realizar ações para 

o desenvolvimento do turismo. A sociedade tem participação fundamental nisso, pois ela 

também pode acrescentar e/ou sugerir novos atrativos, uma vez que vivencia mais seu 

território. Ao entender que a população local tem papel fundamental para o incremento do 

turismo, outro instrumento foi criado para dar suporte, o Turismo de Base Local (TBL), que 

se tornou uma alternativa para o crescimento e a promoção dessa cultura e “se apresenta como 

uma alternativa de organização para algumas localidades e regiões, onde os produtos e 

serviços ofertados têm como protagonistas a própria comunidade receptora” (BRASIL, 2018, 

p. 126). 
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Nesse contexto, entende-se que a inclusão social para o planejamento de atividades 

turísticas é fundamental para um município desenvolver o turismo sustentável, que vise não 

somente o lucro, e sim a sua distribuição. Já vimos que o turismo está pautado, desde sua 

gênese, no desenvolvimento econômico e foi aprimorado, para salvaguardar a biodiversidade, 

com práticas conservacionistas, corroborando com o Decreto-lei n. 55, de 18 de novembro de 

1966, cujo objetivo, em seu primeiro item, é tornar os recursos naturais atrativos turísticos.  

 

1.3.2 Diretrizes nacionais para o ecoturismo 

 

As “Diretrizes para uma política nacional de ecoturismo” surgem de uma parceria entre 

o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços com o Ministério do Meio Ambiente, 

em 1994, durante o Governo de Fernando Henrique Cardoso. O documento também se norteia 

na importância do turismo na economia, apresentando estatísticas e enfatizando o quanto o 

turismo, principalmente o ecoturismo, pode e deve ser relevante para a comunidade local. 

Tal documento reconhece a ineficiência do País em relação à exploração dos recursos 

naturais como potencial turístico. De acordo com ele, “[...] Os esforços governamentais, nem 

os privados foram suficientes para ultrapassar as barreiras, até hoje existentes, entre teoria e 

prática” (BRASIL, 1994, p. 9). Assim, percebem-se, novamente, esforços para que a prática 

do Turismo e, principalmente, do ecoturismo, seja pautada pela exploração do potencial das 

belezas naturais e valores culturais, promovendo, ao mesmo tempo, sua conservação. 

Entendendo, em 1994, que o ecoturismo é um dos segmentos do turismo que mais 

cresce em todo o mundo, vê-se a necessidade de investir-se tanto em pesquisa quanto em 

marketing, já que o Brasil possui uma extensão territorial de 8.511.596,3 km², com climas 

distintos, relevos diversos e uma extraordinária diversificação ecológica. Dentre os biomas 

citados, o Cerrado – objeto deste trabalho – é apresentado como o 

 

“segundo maior bioma do Brasil e da América do Sul, ocupando mais de 2 

milhões de km² e abriga um rico patrimônio de recursos naturais renováveis, 

adaptados às duras condições climáticas edáficas e hídricas, que determinam 

sua própria existência” (BRASIL 1994, p. 14).  

 

Ab’Saber (2003, p. 18-19) nomeia o Cerrado como “domínio dos chapadões 

recobertos por Cerrado e penetrados por floresta galeria” e, ainda, o descreve como 

[...] um conjunto paisagístico inegavelmente monótono, sobretudo no que 

concerne às suas feições geomórficas e fitogeográficas de tipo banal. No 

entanto, o domínio dos cerrados apresenta imponentes exceções de padrões 

de paisagens nas altas escarpas estruturais, onde ocorrem trombas, aparados 

e tombadores, a par com canyons de diferentes amplitudes e com sítios de 
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águas termais (“águas quentes”). Possui ainda, belos representantes das 

chamadas topografias ruiniformes, brasileiras nas Torres do Rio Bonito, no 

Planalto dos Alcantilados e nos “altos” da Chapada dos Guimarães. 

 

A descrição de Cerrado apresentada pelo geógrafo Ab’Saber representa a diversidade 

paisagística desse bioma. Ademais, o mesmo autor afirma que o turismo pautado na natureza 

poderia ser o “carro-chefe” desse segmento no Cerrado. 

Uma das ações governamentais nos âmbitos nacional, estadual e municipal, e que 

auxilia na prática conservacionista, é a criação de áreas protegidas por meio das Unidades de 

Conservação.4 As Unidades de Conservação estão distribuídas como mostrado nas Figuras 7 

e 8, podendo ser de uso sustentável e de proteção integral. 

 

Figura 7 -  Unidade de Conservação no território brasileiro – 2018

 
          Adaptado de: MMA (2017).  

 

 

 

 

 

                                                 
4 Sistema Nacional de Conservação da Natureza (SNUC), com a promulgação da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 

2000 (Fonte: Ministério do Meio Ambiente, 2018). 
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Figura 8 -  Unidades de Conservação no bioma Cerrado – 2018

 
                Adaptado de: MMA (2017). 

 

A conservação da biodiversidade dá-se, ainda, de forma mais fecunda por meio de 

criação de Unidades de Conservação e, logo, a atividade do ecoturismo pode trazer resultados 

benéficos que também visam a manutenção da biodiversidade e acrescentam a geração de 

renda por meio dela. A seguir elencam-se alguns fatores oriundos do ecoturismo: 

 

1. Diversificação da economia regional, através da indução do estabelecimento de micros e 

pequenos negócios; 

2. Geração local de empregos; 

3. Fixação da população no interior; 

4. Melhoramento das infraestruturas de transporte, comunicação e saneamento; 

5. Criação de alternativas de arrecadação para Unidades de Conservação; 

6. Diminuição do impacto sobre o patrimônio natural e cultural; 

7. Diminuição do impacto no plano estético-paisagístico; e 

8. Melhoria nos equipamentos das áreas protegidas. 

No entanto a proteção do bioma cerrado para a prática do ecoturismo se torna urgente 

pois Oliveira (2010 p.52) aponta que o “Cerrado é o bioma que sofreu o maior nível de 

desmatamento nas últimas décadas no Brasil, com grande parte de suas terras convertidas para 
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a implantação de pastagens e lavouras”. Desta forma, mesmo diante de toda ação legal e os 

benefícios locais e regionais que ecoturismo pode produzir, essa modalidade sofre grandes 

pressões de agentes que tem o objetivo de ocupar o máximo de espaço possível para ocupação 

com plantações e pecuária. Contudo, o mesmo autor (2010, p.52) fala da “ironia disso tudo, 

que é, na medida em que desaparece o bioma, o Cerrado é “resgatado” na construção da 

imagem turística dos estados e munícipios, por vezes como principal chamariz da oferta 

turística. 

Por mais que aja esforços para se ter um aparato legal, e evidenciar os benefícios da 

do ecoturismo neste bioma: 

“a região do Cerrado luta não apenas por sua inserção no mundo do turismo, 

mas principalmente pela sobrevivência de sua identidade. Não haverá, de 

fato, turismo no Cerrado se a ótica desenvolvimentista continuar a só 

enxergar, como riqueza da região, sua vocação para se tornar o celeiro do 

Brasil (OLIVEIRA, 2010, p.55). 

 

Por esta razão é que deve haver esforços de apresentar pontos favoráveis ao 

desenvolvimento do ecoturismo, vez que o Brasil tem um potencial ainda não explorado, pois 

o turismo praiano aparece com mais evidência no marketing nacional e internacional. No 

entanto, o País pode nitidamente tornar-se um multipolo receptivo do turismo nacional e 

internacional. 

 

1.3.3 Ações governamentais em âmbito estatual 

 

Carvalho (2015) desenvolveu um trabalho minucioso acerca das políticas públicas de 

turismo no estado de Goiás. Por meio desta pesquisa, a autora mostra que as ações 

governamentais do Governo de Goiás não são recentes, conforme Quadro 3. 

 

Quadro 3 -  Primeiras ações governamentais do Governo de Goiás 

Governante / 

Período 

Mauro Borges 

(1961-1965) 

Otávio Lage de 

Siqueira 

(1968-1970) 

Leonino Di 

Ramos Caiado 

(1972-1974) 

Irapuan Costa 

Júnior 

(1975-1979) 

Municípios 

beneficiados 

Goiás; Goiânia e 

Caldas Novas. 

Goiás, Goiânia, 

Caldas Novas e 

Rio Verde. 

Goiás; Goiânia; 

Caldas Novas; 

Rio Verde; 

Aruanã; 

Pirenópolis; 

Formosa; Itajá 

Goiás; Goiânia; 

Caldas Novas; 

Aruanã e 

Pirenópolis. 

Fonte: Carvalho (2015), com adaptações. 
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A partir de 1980, no Governo de Ary Valadão, os municípios com atuação de ações 

governamentais quase triplicaram. Dessa forma, é possível afirmar que os governantes viram, 

no turismo, um fenômeno capaz de gerar renda, o que convergia com o PNT lançado em 1966. 

Costa (2015, p. 74) periodiza as ações governamentais em quatro momentos:  

[...] o primeiro caracteriza-se pela construção do aparato institucional do 

turismo (1961-1978); o segundo abrange um período em que ocorre a 

emergência de novos discursos e temas (entre 1979-1990); o terceiro 

constitui-se da proposta de descentralização da política de turismo (entre 

1991-1998); o quarto refere-se ao fortalecimento do planejamento nas 

escalas estadual e municipal (a partir de 1999). 

 

Nota-se um esforço para a criação de novos polos receptivos no estado de Goiás e 

também para consolidar os que já existem. Costa (2000, p. 79 apud ALMEIDA, 2002) aponta 

que 

 

 “medidas importantes para o turismo que foram realizadas por meio do 

Departamento de Turismo (Detur) e do Grupo de Trabalho de Turismo. Este 

último deveria identificar as principais regiões goianas com potencialidades 

turísticas para uma posterior implantação do Sistema Estadual de Turismo”. 

 

 Além das ações estaduais, medidas tomadas em âmbito nacional também 

privilegiaram a região Centro-Oeste, como o Programa de Desenvolvimento para o Cerrado 

(Polocentro) e a Região Econômica de Brasília (COSTA, 2000). 

O investimento no turismo estadual apresenta-se de maneira crescente em todos os 

governos, diversificando cada vez mais os destinos no estado. Entretanto, pode-se afirmar que 

foi no Governo de Marconi Perillo que o turismo começou a ter outro status, haja vista que  

 

[...] diversos fatores atrelados ao governo de Marconi Perillo levam-nos a 

julgá-lo particular quanto ao tratamento da política turística no estado, dentre 

eles: a) a efetiva doação de uma ferramenta de planejamento com traçados 

mais claro; b) a sequência de gestão que, grosso modo, asseguraria maior 

possibilidade de continuidade dos programas e c) a existência de um 

contexto jamais visto de gestão nacional do turismo, considerando a criação 

do Mtur em 2003 (COSTA, 2000, p. 100). 

 

Ao Governo do Marconi Perillo é atribuída a modernização do estado de Goiás, ou 

pelo menos a tentativa de realizar o ato, com a duplicação de rodovias e incentivos fiscais para 

atrair indústrias. No turismo não foi diferente: ele extinguiu a Diretoria de Turismo e as 

Superintendências de Promoções e Operações e também retirou o termo “turismo” do nome 

da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo (COSTA, 2000). Ademais, transformou a 

Empresa Estadual de Eventos e Promoção na Agência de Turismo de Goiás (Agetur): 
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Art. 2° - É missão da AGETUR propiciar o fortalecimento e crescimento do 

turismo do Estado de Goiás, visando intensificar sua contribuição para 

geração de renda, ampliação do mercado de trabalho, elevação dos padrões 

do bem-estar social, integração de trabalho, elevação dos padrões do bem-

estar social, integração nacional e valorização do patrimônio natural, cultural 

e técnico-científico. (GOIÁS, 2018). 

 

Assim, como as ações voltadas para a infraestrutura e as modificações realizadas pelo 

Governador Perillo, a Agetur também contribuiu com o desenvolvimento e a nova visão sobre 

o estado de Goiás, mostrando suas belezas naturais, como cachoeiras, águas termais, casarões, 

entre outros elementos, que tinham como atribuir valor ao destino visitado. 

Durante muito tempo, o turismo no estado de Goiás ficou vinculado a Caldas Novas, 

Pirenópolis e Cidade de Goiás, no entanto, com o estímulo ao segmento do ecoturismo, 

exaltando as potencialidades do bioma Cerrado, outros destinos despontaram, como é 

apresentado na página da Goiás Turismo (Figura 9).  

 

Figura 9 -  Site da Goiás Turismo 

 
            Fonte: http://www.goiasturismo.go.gov.br/destinos/ecoturismo/, 2018. 
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Entretanto, a consolidação de outros destinos esbarra na migração rural-urbano que, 

conforme Oliveira (2008) retrata, aconteceu com mais intensidade entre 1980 a 1991. E esta 

migração pode comprometer o desenvolvimento de atividades ligadas ao turismo de natureza, 

como o ecoturismo. Oliveira (2008, p.125-126) aponta que: 

“Há tempos surgem nas mídias as referencias aos “povos do cerrado”, com 

uma indicação de populações que, supostamente, têm sua definição 

sociocultural atrelada aos ambientes do cerrado brasileiro, com os quais 

travam imbricadas relações de consumo, convivência, exploração, de base 

econômica ou cultura, com manifestações da culinária, da religião e da 

medicina popular , entre outras. 

 

Contudo, mesmo com a tentativa de vincular a identidade do “povo do cerrado”, com 

o objetivo de agregar valor ao produto e aos serviços ligados a esse bioma, torna-se uma 

missão mais complexa fixar a população longe dos centros urbanos. E isso leva, conforme 

Oliveira (2008 p.128), a: 

“uma transformação cultural das populações, cuja assimilação do modo de 

vida urbano, seus ritmos, anseios e necessidades, também significa um 

afastamento contínuo em relação às tradições rurais, como o tempo guiado 

pelos ciclos naturais, o conhecimento das mudanças sazonais no clima e sua 

influência nas atividades produtivas primárias, a proximidade e a interação 

com as paisagens, as águas, os remanescentes de vegetação e fauna do 

cerrado, entre outros elementos que são gradativamente (ou bruscamente) 

perdidos.” 

 

Desta forma, mostra-se necessária a intervenção do Estado, com o intuído de criar 

mecanismos que possam garantir a geração de renda longe dos centros urbanos e, por 

conseguinte, a manutenção de costumes e que a relação da maioria dos goianos não seja, 

apenas relacional e imagética, como Oliveira (2008) aponta.   

Para tal, além dos esforços além dos esforços na área de divulgação nas mídias sobre 

os destinos turísticos no estado, para que possa haver maior geração de renda nas localidades 

afastadas dos centros urbanos, há também um esforço do ponto de vista legal, que visa regular 

as atividades do ecoturismo que convergem com a PRT, como: 

 

1.  Lei n. 14.769: dispõe sobre a Política de Desenvolvimento do Ecoturismo e do Turismo 

Sustentável no estado de Goiás. 

2. Lei n. 18.104: essa Lei estabelece normas sobre a proteção da vegetação, dispõe sobre as 

áreas de Preservação Permanente e as de Reserva Legal, define regras sobre a exploração 

florestal, cria o Cadastro Ambiental Rural do Estado de Goiás (CAR GOIÁS) e prevê 

programas de incentivo para o alcance de seus objetivos. 
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3. Decreto n. 4.811: divide as terras devolutas pertencentes ao estado de Goiás  

4. Decreto n. 7.665: fica instituído, no âmbito do estado de Goiás, o Programa Estadual de 

Apoio a Reservas Particulares do Patrimônio Natural, sob a coordenação do órgão estadual 

ambiental, com o objetivo de estimular a criação e a implantação dessa categoria de unidade 

de conservação. 

5. Lei n. 14.184: fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a destinar, mediante convênio, 

às entidades privadas sem fins lucrativos e às entidades públicas relacionadas, recursos do 

Fundo Estadual do Meio Ambiente (Fema). 

6.  Lei n. 18.826: disciplina a regularização fundiária das terras devolutas do estado de Goiás.5 

 

Em destaque a Lei n. 14.769, de maio de 2004, que dispõe sobre a Política de 

Desenvolvimento do Ecoturismo e do Turismo Sustentável no estado de Goiás. Vale ressaltar 

que há uma intenção com os dispositivos legais, e principalmente com essa lei, que já chama 

a atenção no art. 1°:  

“O Poder Executivo, em parceria com as Prefeituras Municipais em cujo 

território haja recursos naturais e patrimônio cultural que sejam objeto de 

visitação e turismo, são responsáveis pela elaboração de uma Política de 

Desenvolvimento do Ecoturismo e do Turismo Sustentável”. 

 

 O estado compartilha, então, com as prefeituras municipais, o trabalho de desenvolver o 

turismo local. Isso demonstra a descentralização das políticas públicas voltadas ao turismo. 

Essa lei, como já informado, está em consonância com a Política de Regionalização 

do Turismo, de descentralização e utilização das belezas cênicas como atrativo turístico. Com 

isso, busca-se impulsionar a econômica local, tendo como base a contemplação da natureza. 

Certo afirmar, portanto, que há um esforço em tornar o turismo mais profissional, pois a 

legislação é um dos alicerces para que isso aconteça (PETROCCHI, 1998). Isso é mais uma 

vez evidenciado no Art. 6o da Lei n. 14.769: 

 

I - promoção e estímulo à capacitação da mão-de-obra turística; 

II - planejamento integrado, com referência à regionalização; 

III - criação e melhoria da infraestrutura para o desenvolvimento do ecoturismo; 

IV - monitoramento e avaliação constantes; 

                                                 
5  Disponível em: http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/cgi-

bin/htsearch?words=ECOTURISMO&Search=&config=htdig&restrict=gabinetecivil.goias.gov.br&exclude

. Acesso em: 6 nov. 2018. 

http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/cgi-bin/htsearch?words=ECOTURISMO&Search=&config=htdig&restrict=gabinetecivil.goias.gov.br&exclude
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/cgi-bin/htsearch?words=ECOTURISMO&Search=&config=htdig&restrict=gabinetecivil.goias.gov.br&exclude
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V - turismo de baixo impacto ambiental. 

Assim, o somatório de esforços nas mais diversas escalas, seja nacional, regional ou 

local, mostra o empenho de tornar o turismo mais profissional e, por conseguinte, transformar 

suas potencialidades em produtos, haja vista a legislação ser convergente em todas as 

metodologias discutidas acerca da elaboração do produto turístico. 

O conhecimento científico busca explicar a realidade por meio da criação de modelos, 

sendo necessário, para tanto, classificar os objetos estudados (CAVALCANTI, 2014). É com 

essa afirmação que a criação de Matrizes de Avaliação do Atrativo Turístico se mostra 

necessária, com a elaboração de modelos, de simuladores que avaliem o potencial, a 

“vocação” turística de determinada localidade, a fim de gerar um produto turístico. Para isso, 

é indispensável olvidar-se, o máximo possível, da subjetividade, de maneira a realizar uma 

análise que permita compreender as necessidades e as demandas do núcleo receptor para que 

o planejamento seja, de fato, efetivo.  

A avaliação de atrativos turísticos tem como objetivo caracterizar os principais 

condicionantes que levam o turista a visitar a localidade. Pressupõe, portanto, que tais 

atrativos sejam reconhecidos, isto é, que sejam inventariados. Contudo, inventariar os 

principais atrativos já não é mais suficiente para determinar o potencial que a área de estudo 

possui para seduzir os turistas; tem-se que valorar esse atrativo, de forma a que o 

gestor/planejador tenha dados suficientes para trabalhar formas de marketing para atrair 

turistas. Em contrapartida, outra avaliação deve ser feita no caso de determinada área – antes 

pensada como núcleo receptor de turismo – na verdade não passe de apenas um aglomerado 

de atrativos, sem as condições necessárias para se tornar um produto. 

Isso leva a entender, então, o que é potencial, atrativo e produto turístico, sendo o 

último aquilo que será usufruído pelo turista. É importante destacar que o desafio é grande, 

pois designar uma área cujo conjunto de atrativos possa ser um produto turístico perpassa, 

inevitavelmente, pela opção de escolha de um lugar em detrimento de outro. Desse modo, 

começar-se-á pela distinção dos significados das palavras já mencionadas como fundamentais 

para a realização de um planejamento turístico. 

A palavra ‘potencial’, de acordo com o dicionário Aurélio (ano), significa: 1) estado 

elétrico de um condutor em relação a outro; 2) conjunto dos recursos de que uma atividade 

dispõe; capacidade de trabalho, de produção, de ação; 3) relativo a potência; 4) virtual ; 5) 

que só está em potência; 6) diz-se de um modo gramatical que designa a possibilidade; e, 

por fim, 7) que não atua senão depois de um certo tempo: remédio. 
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De modo geral, pode-se entender potencial como aquilo que, caso se invista energia, 

tempo e recursos, pode vir a se tornar real, ou seja, deixar o estado de latência e tornar-se 

algo concreto. No caso do turismo, encontram-se as palavras ‘potencial’ ou ‘vocação 

turística’, usadas indiscriminadamente; é fácil ouvir de empreendedores públicos e 

privados que o município X tem potencial para a exploração do turismo, inclusive na 

academia, onde o uso do termo ‘potencial turístico’ também é realizado sem as devidas 

reflexões. Almeida (2006) afirma que esse termo é utilizado de forma banal em ambos os 

lugares, seja ele acadêmico ou comercial, e por isso merece ser discutido. A ideia de 

‘potencial’ e ‘vocação’ sem as devidas análises pode indicar uma espécie de “dom natural” 

que a localidade possui. No entanto, Trigo (1998), Beni (2001), Barreto (2003), Almeida 

(2006), Chavez e Pérez (2007) e Llamas et al. (2012) chamam a atenção para esse equívoco, 

pois muitos gestores avaliam que o turismo pode se desenvolver por ter paisagens cênicas 

exuberantes, atrativos culturais singulares, entre outros, e esquecem (conscientemente ou 

não) de realizar as devidas pesquisas científicas para determinar o grau de atratividade 

daquele lugar. 

Beni (2001), inclusive, é um dos autores que tentam sistematizar a atividade 

turística, propondo estudos minuciosos das localidades receptivas, do comportamento dos 

turistas e da infraestrutura que a envolve, tendo criado o Sistema de Turismo (Sistur), que 

traz uma análise detalhada do trade turístico. O autor divide o turismo em subsistemas, 

como os sistemas econômico, ambiental, cultural e social, não havendo uma hierarquia 

entre eles, e sim uma complementação de fenômenos e fazeres para que se entenda o todo. 

A partir daí, cria metodologias para o estudo de demanda de mercado (micro e macro) e 

analisa a legislação que rege a atividade turística no País, entre outros elementos que 

compõem o Sistur. Com isso, ele mostra a urgência de se estudar e estruturar, de forma 

organizada, o pensamento acerca do mercado turístico em todas suas escalas e sistemas.  

Esse mesmo autor (BENI, 2001) formula um modelo de avaliação dos atrativos dos 

recursos naturais (Figura 10), apresentado a seguir: 

 

Figura 10 -  Modelo de formulário de pesquisa de campo 

Categoria                                    Tipo:          Subtipo:                          Código:  

U.F.                  MUNICÍPIO                                     DISTRITO 

1. Identificação                                                                                                                             

Nome: 

2. Localização 

3. Localidades mais próxima                                      Distância (Km) 



41 
 

4. Meios de Acesso ao Atrativo 

    Regulares         Rodoviários                                            Acesso*_________  

    Irregulares        Pavimentado               Não pavimentado 

    Ocasionais        Bom         Regular       Ruim 

5. Acesso mais utilizado 

6. Detalhamento do acesso mais utilizado 

7. Características Físicas        8. Propício                                 9. Jurisdição  

Altura            (          m)         Alpinismo                                  Área Pública  

Largura          (          m)         Observação                                Área Privada 

Comprimento (          m)         Pesquisas Científicas 

Profundidade  (          m)         Outros – Especificar 

10. Acesso ao Público (permite acesso) 

Dias úteis 

Horário de funcionamento: 

Sábado e domingo 

Horário de funcionamento: 

11. Verificação quanto ao acesso de veículos para percorrer o atrativo 

 

 

12. Ocupação e exploração turística 

 

 

13. Avaliação preliminar do atrativo 

                                                                              Bom        Regular        Ruim       

1. Dimensão 

2. Beleza cênica da formação 

3. Conjunto paisagístico 

4. Vegetação local 

5. Acesso  

6. Equipamento turístico 

7. Conservação e limpeza 

8. Informação e sinalização 

14. Descrição do atrativo  

 

15. Acessibilidade ao atrativo 

         Permanente                     Temporária 

16. Tempo necessário para conhecer o atrativo 

         Horas            Pernoite      3 dias      Mais de 3 dias 

17. Atividades programadas 

         Sim             Não 

18. Equipamentos e serviços 

     Alojamento/Instalações de alimentação 
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     Sanitários 

     Mirantes 

     Informações turísticas 

     Teleférico e similares 

     Roteiros internos panorâmicos 

     Estacionamento 

     Portos, Atracad., Marinas 

19. Origem dos visitantes 

      Internacional 

      Nacional 

      Regional 

      Local 

 

20. Roteiros turísticos comercializados 

      Sim                         Não 

21. Transportes (tipo e frequência) 

 

22. Observações complementares 

 

23. Remissivas e referências 

24. Pesquisa de gabinete 

25. Pesquisa de mercado 

26. Conferência e revisão 

* Ferroviário, Aéreo, Fluvial, Hidroviário, Marítimo e Lacustre. 

Fonte: Beni (2001), com adaptações. 

 

Esse modelo tem como premissa realizar um detalhamento dos atrativos turísticos e de 

todo o sistema que os envolve, ou seja, a infraestrutura, a profissionalização dos agentes que 

estão atuando na área de turismo, entre outros pontos. O modelo de avaliação dos atrativos 

turísticos surge da necessidade de organizar a atividade e, por conseguinte, elaborar um 

documento sobre eles.  

Outro autor que também se preocupa em avaliar o potencial turístico é Pellegrini Filho 

(1993), que realiza pesquisas sobre a atividade nas décadas de 1970 a 1990 e apresenta o 

inventário dos atrativos naturais do Brasil, classificando-os em quatro tipos, conforme o que 

se apresenta no Quadro 4. 
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Quadro 4 -  Tipos de potencialidades dos atrativos naturais 

Tipo Características 

a) Potencial total 
Enormes possibilidades de aproveitamento, 

indicando que nada existe de realização racional. 

b) Potencialidade fracamente realizada 
Grandes viabilidades de ampliação e/ou melhoria 

do que já existe. 

c) Potencialidade parcialmente realizada Viabilidade de ampliação e melhoria. 

d) Potencialidade 

Restam, em alguns casos, poucas e pequenas 

opções de acréscimos, mas sem sobrecarregar 

equipamentos e serviços. 
Fonte: Pellegrini Filho (1993, p. 34-35). 

 

Esse modelo não classifica os atrativos atribuindo-lhes valores, apenas apresenta as 

características que demonstram seu potencial, o que pode levar a interpretações diferentes 

dependendo do avaliador. Entretanto, encontram-se trabalhos seguindo essa metodologia, 

como o de Martins (2014), que inventariou e simulou vários atrativos da Cidade de Goiás 

(GO), obtendo êxito em realizar uma avaliação pormenorizada dos atrativos turísticos do 

munícipio. No entanto, busca-se cada vez mais uma objetividade no processo de avaliação 

dos atrativos turísticos, ou seja, uma forma de pontuar os atrativos para que eles sejam 

passíveis de uma análise técnica sobre investimentos na localidade.  

Trigo (1998) e Barreto (2003) chamam a atenção para a profissionalização dos agentes 

que trabalham diretamente com o trade turístico para que eles não induzam investimentos 

equivocados em determinadas localidades, seja do ponto de vista social ou econômico. 

Almeida (2006) também propõe um estudo detalhado acerca dos componentes que levam o 

planejador e/ou investidor a gastar recursos humanos e financeiros na localidade, 

transformando aquele atrativo em produto turístico. O mesmo autor cita o seguinte exemplo: 

Alguém diria, ao analisar a pantanosa região da Flórida (EUA), que aquela 

área tinha algum potencial para se transformar em um dos maiores destinos 

turísticos mundiais? Ou que Las Vegas, antes um deserto, se tornaria 

símbolo do turismo de jogo no mundo? Nestes casos, o “potencial” foi, 

portanto, criado a partir de vultuosos investimentos financeiros deixando de 

ser uma “dádiva”, bem como deixando de ser um “potencial” para se tornar 

realidade”. (ALMEIDA, 2006, p. 17). 

 

O exemplo dado por Almeida (2006) ilustra bem a discussão acerca da 

profissionalização do turismo. Não haveria tais destinos consolidados se não houvesse 

investimentos em setores indispensáveis para o desenvolvimento do turismo, como a 

pesquisa, que envolve cada vez mais um planejamento de equipes multidisciplinares. 
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Petrocchi (1998) e Oliveira (2005) veem o planejamento como algo fundamental para o 

desenvolvimento do turismo e, principalmente, para determinados segmentos do turismo 

como ecoturismo. Este tem algumas demandas diferentes dos demais segmentos, visto que 

seus impactos podem gerar resultados negativos difíceis de serem sanados. 

Smith (1992) discorre sobre a problemática em descrever e classificar recursos 

recreativos, e diversos autores compartilham dessa inquietação. Ele estabelece um 

agrupamento de métodos em três categorias: descrição da existência de instalações e 

atividades, inventário dos recursos e descrição das imagens das regiões e seus recursos, a fim 

de facilitar a análise dos recursos destinados à atividade turística. 

Leno Cerro (1993) também apresenta possibilidades de avaliação e inventário para a 

análise da paisagem e, por conseguinte, daquela usufruída pelo turismo. Sua obra destina-se, 

então, em grande parte, à avaliação dos recursos turísticos, que se subdividem em: avaliação 

analítica do potencial turístico, avaliação econômica dos recursos e preferências dos usuários 

como medida de avaliação turísticas.  

Almeida (2006) traz uma síntese das principais referências teórico-metodológicas 

(Quadro 5) que auxilia as análises acerca dos núcleos receptivos, a fim de avaliar se há uma 

possibilidade desses potenciais virarem produtos turísticos. 

 

Quadro 5 -  Principais características dos referenciais teórico-metodológicos identificados 

Referenciais teórico-

metodológicos 
Principais características 

Grau de Atração Turística de 

Pinzan (2003) 

Uso de fórmulas matemáticas. Análise baseada em um 

tipo específico de atrativo turístico (praia) e na 

estrutura de hospedagem 

Matriz de Avaliação do Projeto 

Polos de Desenvolvimento de 

Ecoturismo no Brasil 

(MAGALHÃES, 2001) 

Simulação de aplicação da matriz a um polo formado 

por quatro municípios (não definidos). Fácil aplicação, 

dispensando-se formação técnica especializada. 

Atribuição de notas a diversos elementos de avaliação, 

com suas respectivas justificativas. Complementada 

por um quadro de valoração turística 

Classificação e Avaliação dos 

Municípios Turísticos de 

Boullón (1995) 

Uso de diversos critérios para obter diferentes 

classificações: a partir da demanda, em relação ao 

funcionamento das áreas e à oferta de equipamentos. 

Estabelecimento de pontuações para os equipamentos e 

para os tipos de mercados atendidos 

Índice de Atratividade Turística 

de Gearing, Swart e Var ou 

Tourist Attraction Index (TAI) 

(FAGLIARI; ALMEIDA, 2004) 

Método indireto de preferência dos usuários (a partir de 

pesquisa com especialistas, que devem ser 

cuidadosamente escolhidos). Foco nos atrativos 

turísticos. Utilização de pesos e escalas numéricas para 

as avaliações. Aparente simplicidade e maleabilidade 

quanto ao uso 
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Referenciais teórico-

metodológicos 
Principais características 

Análise dos Fatores de 

Produtividade para a 

Localização de Projetos 

Turísticos de Cárdenas Tabares 

(1994) 

Foco no estudo do mercado e da localização de 

projetos turísticos. Análise de fatores decisivos, 

importantes e desejáveis; Utilização de pesos para cada 

conjunto de fatores e atribuição de pontuações para a 

avaliação. Apoia-se na teoria do espaço turístico de 

Boullón e na avaliação e hierarquização dos atrativos 

turísticos do Centro Interamericano de Capacitação 

Turística (Cicatur), da Organização dos Estados 

Americanos (OEA) 

Matriz de Avaliação de 

Atrações Turísticas de Inskeep 

(1991) 

Deve considerar a experiência e o julgamento da 

equipe de planejamento. Aspectos considerados: 

características naturais dos atrativos turísticos, 

características culturais e características especiais 

(podem variar de acordo com a área a ser avaliada). 

Fatores de avaliação: acessibilidade, factibilidade 

econômica do desenvolvimento, impactos ambientais e 

socioculturais do desenvolvimento, e importância 

nacional, regional e internacional das atrações. 

Utilização de escala numérica para avaliação 

Abordagem da Avaliação 

Regional do Potencial de 

Desenvolvimento Turístico de 

Gunn (1980 e 1988) 

Determinação de zonas geográficas em função da força 

de fatores localizacionais e organizacionais. 

Consideração de fatores físicos e programáticos. 

Diferenciação entre o turismo de vista panorâmica 

(turismo de contemplação) e o turismo de destinação. 

Incluiu a produção de mapas e a utilização de recursos 

computacionais. Utilização de índices e escalas 

numéricos 

Índice de Potencial Turístico de 

Ferrario (1979 apud PEARCE, 

1991) 

Combinação de várias metodologias. Ampla 

inventariação da oferta turística a partir de guias 

turísticos, com base em dois critérios: atração e 

disponibilidade. Uso de fórmulas matemáticas. Inclui 

pesquisa de demanda turística 

Avaliação do Potencial das 

Áreas de Desenvolvimento 

Turístico do Plano Nacional de 

Desenvolvimento Turístico da 

Tailândia (PEARCE, 1991) 

Inventariação e mapeamento dos atrativos turísticos. 

Estabelecimento de áreas turísticas e ponderação dessas 

áreas mediante atribuição de pontos. Considera as 

pressões da recreação urbana e do turismo sobre as 

áreas. Principal diferencial dessa proposta: inserção de 

uma pontuação negativa 

Ferramenta para Determinação 

do Potencial Turístico de Casal 

(2002) 

Utilizada para o planejamento do turismo alternativo 

(foco da obra de Casal), mais especificamente para o 

planejamento e o desenho de serviços alternativos. 

Inicia-se a partir do inventário da oferta turística. 

Aparentemente não mostra nenhuma preocupação com 

o sistema de pontuação ou com qualquer outro 

indicador de avaliação, além de apresentar aspectos 

questionáveis do ponto de vista da subjetividade em 

sua lista de considerações sobre os atrativos 
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Referenciais teórico-

metodológicos 
Principais características 

Adaptação da Metodologia de 

Hierarquização de Recursos 

Turísticos da OEA para 

Aplicação na Comunidade 

Autônoma de La Rioja por 

Alvarez Cuervo e Leno Cerro 

(LENO CERRO, 1993) 

Uso de fórmulas matemáticas. Introdução de um fator 

de ponderação relativo à zona em que se localiza o 

recurso (que corrige a hierarquia inicial outorgada ao 

recurso) e de três elementos considerados importantes 

pelos autores: a conectividade (acessibilidade física), a 

concentração de recursos e a oferta de alojamento e 

restauração 

Avaliação dos Recursos 

Turísticos da OMT (LENO 

CERRO, 1993) 

Estabelecimento de duas grandes categorias: fatores 

internos (grau de utilização do recurso: urbanização, 

infraestrutura e equipamentos e serviços turísticos; e 

características intrínsecas) e fatores externos 

(acessibilidade, proximidade a centros emissores, 

especificidade do recurso e importância do recurso). 

Uso de fórmulas matemáticas. Objetivo principal: 

determinar o valor de diversas zonas com o fim de 

estabelecer uma ordem de prioridade nos trabalhos de 

planejamento e desenvolvimento do turismo 

Medida da Atração Turística de 

Var, Beck e Loftus (LENO 

CERRO, 1993) 

Uso de fórmulas matemáticas. Seleção de critérios para 

a valoração da atração turística da zona a ser avaliada. 

Atribuição de pesos específicos para cada um dos 

critérios em função de sua própria capacidade de 

atração turística. Participação de sessenta especialistas 

na atribuição de uma pontuação para cada um dos 

critérios e de uma amostra adicional, composta por 

estudantes de graduação de Economia Regional, os 

quais foram submetidos à mesma entrevista. 

Realização de testes dos resultados (coeficientes de 

correlação) 
Fonte: Almeida (2006), com adaptações. 

 

Pode-se notar que a tentativa de se criar uma Matriz de Avaliação dos Atrativos 

Turísticos (MAAT) não é tão recente e que o objetivo de quantificar o resultado também é o 

que se busca em grande parte das MAAT. Isso é o que diferencia os modelos citados por Filho 

(1993) Almeida (2006) Filho (1993) e Beni (2001) propuseram. Há uma necessidade não 

apenas de realizar levantamentos dos equipamentos turísticos, atrativos turísticos etc., mas em 

também atribuir valor a cada item analisado. Dessa forma, percebe-se que há um desejo de 

avaliar todas as variantes da equação para determinar se os atrativos turísticos analisados 

podem vir a ser um produto turístico ou não. 

Llamas et al. (2012) chamam a atenção para o número cada vez maior de mercados 

que investem nos produtos do turismo, o que resulta em mais esforços para que atrativos 

se tornem produtos altamente lucrativos. Isso, de acordo com o autor, se dá por meio de 
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uma avaliação dos atrativos através de uma metodologia que desenvolva plano estratégico 

de destino, a fim de otimizar os investimentos financeiros e humanos. 

Cárdenas (2008 apud LLAMAS et al., 2012, p. 4) entende produto turístico como  

[…] un conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al mercado, para un 

confort material o espiritual, en forma individual o en gama muy amplia de 

combinaciones resultante de las necesidades, requerimientos o deseos de un 

consumidor al que llamamos turista. Se puede decir así, que el producto 

turístico se conforma por la oferta turística de un destino, que a su vez la 

componen el conjunto de atractivos, bienes servicios y facilidades capaces 

de atraer al visitante. 

 

Por sua vez, Llamas et al. (2012, p. 8) entendem por atrativos  

 

“todo aquello que atrae al turista, y constituyen una parte importante 

del turismo. Los atractivos turísticos toman diversas formas que según 

parece solo están limitadas por la imaginación. El atractivo turístico 

es el lugar o zona o acontecimiento de interés turístico”. 

 

 Diante da diferenciação entre atrativos e produto, viu-se a necessidade de esmiuçar o 

que venham a ser os atrativos turísticos, onde usar-se-á Rictche (2006), pois o autor faz um 

detalhamento dos elementos que, para ele, compõem um produto turístico, como apresentado 

no Quadro 6.  

 

Quadro 6 -  Composição do produto turístico 

Classificação Descrição 

Natural 

Montanhas, planícies, costas; Lagos Rios e quedas de água; Grutas e 

cavernas; Locais de caça e pesca; Locais de observação da flora e da 

fauna; Estradas pitorescas, fontes termais e parques nacionais. 

Artificial 

Museus, obras de arte e técnica; Sítios históricos, ruínas e sítios 

arqueológicos; Manifestações religiosas e crenças populares, feiras e 

mercados, música e dança, artesanato e arte; Comidas e bebidas típicas; 

Grupos étnicos; Operações minerais, agrícolas e industriais; Centros 

científicos técnicos, artísticos e esportivos. 

Humano 
Hospitalidade: bom tratamento e atenção; Orgulho na cultura e nas 

pessoas; Preços moderados, limpeza e boa apresentação. 

Alojamiento 
Hotéis, pousadas, motéis, pensões; Campismo Hostels, residências, 

apartamentos turísticos, colónias de férias, etc. 

Alimentos e 

bebidas 

Hotéis, pousadas, motéis, pensões; Campismo Hostels, residências, 

apartamentos turísticos, colónias de férias, etc. 
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Classificação Descrição 

Entretenimento 

e diversão 

Discotecas, casinos, cinemas e teatros: Bullrings, Palenque, parques de 

diversões e desportos. 

Agências de 

viagens 
Varejistas e atacadistas. 

Aluguer de 

carro 

Também inclui todo o transporte turístico para passeios pela cidade e 

excursões 

Treinamento Nível básico, técnico, superior e de pós-graduação 

Outros 
Escritórios de informação, serviços de guia e lojas turísticas; Câmbio; 

Provisões para convenções. 

Accesibilidade 

Marítima Barcos, cruzeiros; Inclui o transporte do lago 

Terrestre Ferrovia, automóvel, ônibus e outros. 

Aéreo Aeronaves estatais, empresas privadas e aeronaves particulares 

Fonte: Ritchie (2006), com adaptações. 

 

Assim, a composição do produto turístico é a somatória dos atrativos turísticos que, 

organizados e estruturados, podem atrair o turista. Diante dessa afirmação, os produtos vão 

atender mercados específicos, pois visam responder a determinas demandas, ou seja, atrair 

perfis específicos de turistas. Não que em uma mesma área não possa haver turismo de 

negócios e ecoturismo, entretanto, haverá um (segmento) que se sobressairá sobre outro.  

Diante da definição acerca do que é potencial, atrativo e produto, e sabendo que são 

necessários estudos e pesquisas para sair-se do mito de que o atrativo por si só é suficiente 

para desenvolver a atividade turística local, viu-se a importância da criação da MAAT. Dentre 

os processos a serem executados para a avaliação dos atrativos turísticos, o inventário dos 

atrativos é essencial. Outro elemento a ser observado – e que não aparece em grande parte das 

Matrizes de Avaliação dos Atrativos Turísticos – é a legislação sobre o empreendimento que 

se deseja realizar, uma vez que há de se saber se o empreendimento está de acordo com as leis 

que regem o segmento. Exemplo disso é saber se os empreendimentos turísticos ligados à 

natureza, como o ecoturismo, estão em conformidade com a Legislação Ambiental.  
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Através da pesquisa realizada, incluindo o inventariado e o levantamento da legislação 

específica, pode-se obter um desenvolvimento do núcleo receptor de forma ordenada e 

sustentável.  
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METODOLOGIA - A ESCOLHA DE UMA MAAT 

 

Uma das Matrizes de Avaliação dos Atrativos Turísticos passível de se aplicar é a de 

Pinzan (2003), intitulada o Grau de Atração Turística de Pinzan. Esse autor tenta desenvolver 

uma proposta no sentido de avaliar a potencialidade dos atrativos turísticos utilizando algumas 

variáveis, entre elas o fluxo de turistas no destino. Entretanto, com a dificuldade de se obter 

dados (fluxo de turistas), essa metodologia se torna muito difícil de ser aplicada, tendo em 

vista que o item fluxo de turistas é indispensável para o andamento da análise. Por essa razão 

não se optou por essa matriz. Além disso, Almeida (2006) elenca outra dificuldade nessa 

proposta: a de hierarquizar os atrativos naturais, . A proposta de Pinzan baseia-se na seguinte 

fórmula (ALMEIDA, 2006, p. 43): 

 

 

Onde: 

GAt = Grau de Atração Turística 

Atm = peso do atrativo turístico natural do município 

RH =  número médio de alojamento X média de leitos X média de unidades 

RO = número de domicílios de uso ocasional X média de habitantes por domicílio  

FT =   Fluxo de turistas 

 

A dificuldade de se ampliar a produção de dados e de estatísticas é tão real que o 

Ministério do Turismo (MTur) se juntou ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) para incluir perguntas acerca da demanda do turismo doméstico na Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD-C). De acordo com Brasil (2018), a  

 

“vantagem é que os dados produzidos pelo IBGE poderão contribuir para a 

elaboração da Conta Satélite do Turismo, iniciativa prevista no Plano 

Nacional de Turismo 2018/2022. O TED, que prevê a transferência de R$ 

3,94 milhões do MTur para o IBGE, tem vigência de até julho de 2021”. 
 

Além da coleta de dados sobre o fluxo de turistas, também representa uma dificuldade 

a hierarquização dos recursos naturais, a fim de determinar qual é mais “atraente”, o que 

acarreta subjetividade à pesquisa.  

Dessa forma, viu-se a necessidade de escolher, entre as Matrizes disponíveis, qual a 

que mais bem atendia o objetivo de análises dos atrativos baseados nas belezas cênicas de São 
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Domingos-GO, partindo-se do pressuposto de que haja beleza cênica no município e que ela 

merece uma análise para determinar sua potencialidade para o desenvolvimento de 

empreendimentos ligados ao ecoturismo. Para isso, foi escolhida a Matriz de Avaliação do 

Projeto Polos de Desenvolvimento de ecoturismo no Brasil, por entender que nessa é fácil 

realizar a simulação desejada e que o dado de fluxo de turistas não atrapalha o andamento da 

pesquisa, uma vez que o fluxo de turistas a que essa metodologia se refere é restrita ao atrativo 

turístico, ou seja, ao estudo de capacidade de carga da área. 

 

1.4 A Matriz de Avaliação do Projeto Polos de Desenvolvimento de Ecoturismo no 

Brasil 

 

Almeida (2006, p. 44) explica que “O Projeto Pólos de Desenvolvimento do 

Ecoturismo no Brasil, da EMBRATUR e do Instituto de Ecoturismo no Brasil – IEB, iniciou-

se em 1997 com o objetivo de identificar as localidades brasileiras onde a prática do 

ecoturismo já vinha ocorrendo com sucesso”. Essa metodologia serviu e pode ajudar aos 

interessados no planejamento do trade turístico, pois esse projeto envolve uma ampla pesquisa 

sobre o núcleo receptor, além de voltar-se para o segmento do ecoturismo.  

As análises sugeridas por essa metodologia se voltam, principalmente, no inventariado 

dos atrativos, da infraestrutura e das ações governamentais. No entanto, a metodologia pode 

ser adaptada para avaliação de outros segmentos do turismo. 

Magalhães (2001) acredita ser essa metodologia (Quadro 7) de fácil aplicação, 

podendo ser usada pelos operadores locais. O mesmo autor apresenta os elementos 

considerados para fins de avaliação, que são “atrativos ecoturísticos, visitação, infraestrutura 

de apoio ao ecoturismo, serviços de apoio ao ecoturista, áreas protegidas e políticas públicas 

voltadas para o desenvolvimento turístico-ambiental”. Assim, mais uma vez justifica-se a 

pormenorização acerca das ações governamentais em suas diversas escalas e a caracterização 

da área, no caso deste estudo, de São Domingos-GO. 
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Quadro 7 -  Composição da Matriz de Avaliação do Projeto de Polos de Desenvolvimento de 

Ecoturismo no Brasil 

Elementos de 

avaliação 
Fatores IE6 Notas Condições 

Atrativos 

Características7 

 0 Inexistente 

1 Comuns 

2 Significativos 

3 Excepcionais 

Condições para 

Visitação 

 0 Inexistente 

1 Precárias 

2 Inadequadas 

3 Adequadas 

Visitação 

Quantidade8 

 0 Inexistente 

1 Excessiva 

2 Limite 

3 Adequada 

Origem da demanda 

 0 Inexistente 

1 Local 

2 Regional/local 

 3 Regional/local/Internacional 

Sazonalidade 

 0 Inexistente 

1 Esporádica 

2 Por temporada 

3 Ano inteiro 

Infraestrutura 

Acessibilidade de 

circulação 

 0 Inexistente 

1 Precária 

2 Inadequada 

3 Adequada 

Meios de hospedagem 

 0 Inexistentes 

1 Precários 

2 Inadequados 

3 Adequados 

Serviços urbanos 

 0 Inexistentes 

1 Precários 

2 Inadequado 

3 Adequado 

Serviços 

Meios de hospedagem 

 0 Inexistente 

1 Precários 

2 Inadequados 

3 Adequados 

Meios de alimentação 

 0 Inexistentes 

1 Precários 

2 Inadequado 

3 Adequados 

Serviços Ecoturismo 

 0 Inexistentes 

1 Precários 

2 Inadequados 

                                                 
6 Índice de Exigência 
7 O fator Características está associado à quantidade de atrativos naturais que a localidade possui.  
8  A quantidade de visitação refere-se à estimativa de fluxo de visitantes no polo em relação à sua capacidade 

de carga – o que pressupõe a necessidade da existência de tais limites delimitados. 
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Elementos de 

avaliação 
Fatores IE6 Notas Condições 

3 Adequados 

Áreas Protegidas 

 0 Inexistentes 

1 Não regularizadas 

2 Em processo 

3 Regularizadas 

Políticas Públicas 

Existência 

 0 Inexistentes  

1 Incipientes 

2 Em processo 

3 Consolidadas 

Eficácia (reversão em 

benefícios para as 

comunidades locais) 

 0 Inexistentes 

1 Insignificantes 

2 Irregulares 

3 Significantes 

Fonte: Magalhães (2001), com adaptações. 

 

Vale ressaltar que para cada condição avaliada são atribuídas notas que variam de 0 a 

3 (Quadro 8), o que deve ser devidamente explicado antes da coleta de dados, ou seja, é preciso 

deixar claro, na metodologia, a avaliação de cada condição, sendo que essa deve sempre ser 

balizada por normas técnicas existentes e, caso não as haja, que o planejador faça as devidas 

adaptações.  

 

Quadro 8 -  Composição da Matriz de Avaliação do Projeto de Polos de Desenvolvimento de 

Ecoturismo no Brasil 

Elementos de 

avaliação 
Fatores IE Notas Condições 

Visitação Quantidade  

0 Inexistente 

1 Excessiva 

2 Limite 

3 Adequada 
Fonte: Magalhães (2001), com adaptações. 

 

O quantitativo de visitação será determinado pelo Estudo de Impacto Ambiental e 

Capacidade de Carga para visitação daquele atrativo turístico, no qual: 0) significa que não há 

estudos acerca da capacidade de carga; 1) há visitação em excesso; 2) a visitação está no 

máximo de sua capacidade de carga; 3) quantidade de visitação está de acordo com a 

capacidade de carga daquele local. Dessa forma, estará deixando claro ao operador de turismo 

que ficará ao encargo da realização da matriz de avaliação dos atrativos turísticos quais são 

os critérios a serem seguidos para sua aplicação. 

A Infraestrutura, no item acessibilidade e circulação (Quadro 9), deve ser buscada no 

Código de Trânsito Brasileiro e, a partir dessa normativa, fazer-se as adaptações voltadas para 

o turismo, como, por exemplo: sinalização identificando os atrativos turísticos, sinalização em 
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mais de um idioma, sinalização de identificação de Centro de Atendimento ao Turista (CAT) 

etc. 

 

Quadro 9 -  Composição da Matriz de Avaliação do Projeto de Polos de Desenvolvimento de 

Ecoturismo no Brasil 

Elementos de avaliação Fatores IE Notas Condições 

Infraestrutura 
Acessibilidade de 

circulação 

 0 Inexistente 

1 Precária 

2 Inadequada 

3 Adequada 

Fonte: Magalhães (2001), com adaptações. 

 

Pode-se citar outros exemplos, como avaliar as condições para visitação com base no 

projeto 54.003.02-001, Turismo de aventura – Sistema de gestão da segurança, que orienta 

empresas prestadoras de serviços, inclusive as organizações públicas, a planejarem e a lidarem 

com situações de risco e a NBR 15503 – Espeleoturismo de Aventura. A classificação de 

meios de hospedagem por meio do Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de 

Hospedagem (SBClass).  

Além das notas dos dadas aos fatores analisados, também foi atribuído uma nota ao 

Índice de Exigência, variando de 1 – 2. Este IE refere-se a exigência do avaliador ao aplicar a 

pesquisa. Ou seja, ele vai determinar quais dos fatores devem ser analisados com maior 

critério.   

O peso ou o índice de exigência poderá sofrer alterações de acordo com o pesquisador, 

no entanto, é de interesse que os fatores tenham os pesos de acordo com o segmento do turismo 

analisado. Para tal, usamos as classificações de Beni (2001, p. 421-428) para trazer alguns 

exemplos: 

 

1. Turismo social: entende-se por turismo socializado aquele que é fomentado com o objetivo 

de facilitar o turismo interno das classes menos favorecidas economicamente. Somente 

poderá ser viabilizado em grandes proporções com a decisiva intervenção do Estado, sem 

objetivo de lucro e recuperação dos investimentos.  

➢ Assim, entende-se que se o núcleo receptor for para atender tal segmento, a 

infraestrutura provavelmente deverá ter peso maior, uma vez que o fluxo tende a 

aumentar substancialmente por haver subsídios do Estado, assim como o 

empreendimento não visa retorno financeiro. 
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2. Turismo cultural: refere-se à influência de turistas em núcleos receptores que oferecem 

como produto essencial o legado histórico do homem em distintas épocas, representado a 

partir do patrimônio e do acervo cultural, encontrado em ruínas, monumentos, museus e 

obras de arte. 

➢ Nesse caso, além da infraestrutura, os serviços de hospedagem devem ter um peso 

maior também, uma vez que muitos turistas que buscam esse tipo de produto procuram 

também lugares confortáveis e com bom atendimento, além de investir no elemento 

atrativo, principalmente condições de visitações. 

3.  Turismo de eventos: denominação dada a eventos culturais, desportivos e religiosos que, 

por suas características, catalisam a atenção nacional e internacional e maciço fluxo 

turístico. 

➢ Esse segmento deve ter peso maior em infraestrutura, serviços de hospedagem, assim 

como deve ser acrescentado um elemento a ser avaliado; rede de comunicação, pois 

muitos desses eventos são transmitidos ao vivo pelas diversas mídias disponíveis e 

muitas delas utilizam a internet, obrigando, assim, a localidade a ter uma rede de 

comunicação bem desenvolvida. 

4. Ecoturismo: pressupõe sempre uma utilização controlada da área, com planejamento de 

uso sustentável de seus recursos naturais e culturais, por meio de estudos de impacto 

ambiental, estimativas de carga e suporte do local, monitoramento e avaliação constantes, 

com plano de manejo e sistema de gestão responsável. 

➢ O segmento ligado à natureza pede um pouco mais dos índices de exigências, ou peso, 

uma vez que seus impactos podem ter efeitos negativos e as estimativas de restauração 

podem durar milênios. Dessa forma, também há mais elementos de avaliação, bem 

como fatores analisados. Nesse caso, além dos atrativos, visitação e serviços, deve-se 

também observar se há áreas protegidas e, também, a existência de políticas públicas. 

 

Assim, as notas atribuídas aos fatores terão embasamento em sistemas de avaliações 

existentes e, com suas devidas adaptações, conseguirão atender as expectativas de se realizar 

uma análise objetiva e com resultado final quantificado. Ressalte-se que a análise deve ser 

feita de acordo com o segmento do turismo que se deseja desenvolver.  

A forma de aplicação da matriz de avaliação objetiva ter um diagnóstico mais preciso, 

pois como Almeida (2006, p. 50) afirma:  
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[...] a partir desta simulação, chega-se a um diagnóstico da situação 

atual do pólo (representando graficamente de acordo com a matriz 

proposta), a recomendação das possibilidades reais de execução das 

ações, que, consequentemente apresentará outra (diferente da inicial). 

 

 As notas alcançadas na pesquisa, tanto a nota que refere-se ao diagnóstico quanto ao 

IE estão descritas de forma detalhada no Quadro 10. Ressalta-se que os elementos que 

obtiveram nota 2 são relacionados aos elementos naturais. 

 

Quadro 10 -  Índice de Exigência dado aos fatores avaliados para os atrativos turísticos de São 

Domingos-GO. 

Índice de Exigência – 2 Índice de Exigência – 1 

Características  

Condições de Visitação  

Quantidade   

 Origem da Demanda 

 Sazonalidade 

 Acessibilidade de Circulação 

 Meios de hospedagem 

 Serviços Urbanos 

 Meios de Alimentação 

Serviços Ecoturismo  

Áreas protegidas  

Políticas públicas  

Elaboração: Aguiar, 2018. 

 

A seguir, a descrição dos fatores analisado que tiveram o IE – 2: 

 

➢ Características: está associado à quantidade, ou seja, quantos atrativos a 

localidade possui.  

➢ Condições de Visitações: está associado aos equipamentos disponíveis para 

visitação. 

➢ Quantidade: está associado à estimativa de fluxo de visitantes no polo em 

relação à sua capacidade de carga – o que pressupõe a necessidade da 

existência de tais limites delimitados. 
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➢ Serviços Ecoturismo: está associado as empresas ligadas ao ecoturismo, 

como de guia especializado. 

➢ Áreas protegidas: está associado a Parques Nacionais, Estaduais e 

Municipais e, 

➢ Existência e Eficácia de Políticas Públicas: está associado a existência de 

planos de manejos de bacias, ordenamento territorial etc. 

O IE serve como exigência para gestor/planejador analisar os fatores determinados na 

matriz de avaliação turística, ou seja, ele determinará o nível de exigência que será cobrado 

conforme Quadro 11. 

 

Quadro 11 -  Exemplo dos elementos de avaliação. 

Fonte: Magalhães (2001), com adaptações. 

 

Com base na matriz de avaliação dos atrativos turísticos foi calculada a nota final, que 

a partir da fórmula a seguir:  

 

D = (ΣN x 10) / Σ(E x NT)        (1) 

 

D = diagnóstico 

N = nota máxima 

E = índice de exigência 

NT = nota tirada 

 

 A formula é somente para a nota diagnóstico e não para o IE. A fim de tornar, 

transformar, a análise quantitativa em qualitativa, foi utilizado o trabalho de Oliveira (2016) 

que converte os parâmetros quantitativos em qualitativos. 
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1.5 O papel da Geografia para o desenvolvimento de uma matriz de avaliação dos 

atrativos turísticos para o ecoturismo 

 

O papel da Geografia para melhor entender o turismo, passa pela compreensão do 

espaço o qual é “formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, de 

sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro 

único no qual a história se dá” (SANTOS 1996, p.63). Desta forma é imperativo entender as 

ações do turista que provoca consequências no espaço, modificando-o e ressignificando-o.  

Sendo o turista um agente ativo na transformação do espaço, a Geografia pode e deve 

se debruçar sobre os estudos na área do turismo para entender a transformação, os 

desdobramentos, efeitos e impactos das ações da prática do turismo sobre a população e o 

espaço local.  

Outra importante contribuição para o turismo são os estudos acerca das regiões. Sendo 

este conceito, ligado a diferenciação regional, assim como as regiões turísticas que são 

estudadas pelos seus aspectos físicos, naturais, econômicos e sociais. Estes estudos vão 

impactar diretamente no planejamento do território e a exploração turística. Além das 

categorias de analises citadas, tem-se a categoria lugar que está ligada a discussão sobre o 

“povo do cerrado” citado por Oliveira (2010), ou seja, a criação de uma identidade savânica. 

Fortalecimento, pertencimento, por parte da população local e a fruição de novos costumes 

dos consumidores de paisagens. No entanto, dar-se-á ênfase a categoria de analise paisagem, 

a qual entende-se ser essencial para a discussão acerca do ecoturismo.  

Além das categorias de análises apontadas anteriormente, há a categoria paisagem a 

qual será o alicerce para a discussão acerca do ecoturismo. Quando se fala em paisagem, é 

comum utilizar paisagem natural e paisagem cultural, mas ambas (SAUER, 2006) refletem o 

grau de alteração de uma paisagem oriunda da atividade humana. A paisagem natural é aquela 

“em que a atividade humana é incipiente ou mesmo inexistente, estando seu funcionamento 

associado predominantemente ao ritmo natural, ecológico” (CAVALCANTI, 2014, p. 15). 

Entretanto, vale ressaltar que, por mais que uma paisagem seja considerada natural, ela 

apresenta elementos essencialmente culturais, pois entende-se que toda superfície da Terra se 

encontra apropriada pelo homem (CAVALCANTI, 2014).  

A ocupação e a apropriação do homem na superfície da Terra pode se analisada por 

meio do estudo da paisagem, seja de maneira informal, quando o Homo sapiens 

neanderthalensis escolhia o melhor lugar para fugir dos predadores e se proteger das 

intemperes, ou já no período moderno do desenvolvimento da ciência, que veio a facilitar a 
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ocupação do homem. A Geomorfologia desenvolve estudos importantes para que se possa 

entender componentes dessa superfície (rocha, solos, vegetação e água), a vulnerabilidade do 

meio ambiente e o estabelecimento de legislação para sua ocupação e proteção 

(FLORENZANO, 2008).  

O turismo, sendo um tipo de ocupação e apropriação da superfície da Terra, também 

pode ser norteado por estudos geomorfológicos, principalmente segmentos ligados à natureza, 

como o ecoturismo. Este, conforme Brasil (2010, p. 17), é o “segmento da atividade turística 

que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e 

busca a formação de uma consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente, 

promovendo o bem-estar das populações”. Dessa forma, o uso apropriado da paisagem natural 

é o principal produto do ecoturismo. Por essa razão, deve-se fazer uso de todo o conhecimento 

disponível para desenvolvê-lo sem causar impactos e efeitos negativos na paisagem cultural 

e, principalmente, na paisagem natural.  

Muitas localidades estão degradando seu potencial turístico em virtude de não haver 

estudos apropriados para o desenvolvimento do turismo. Guerra e Jorge (2014) apontam a 

desordem urbana e a degradação dos meios naturais com consequência dessa degradação. Em 

virtude desses problemas, a Geografia pode ajudar na elaboração de metodologias de 

avaliação dos atrativos turísticos com base na paisagem natural, “por entender as várias 

abordagens temáticas voltadas ao patrimônio geológico e geomorfológico” (GUERRA; 

JORGE, 2014, p. 61), que contribuem para a formação das paisagens. 

Há diversas feições geomorfológicas de interesse turístico, embora os tecnólogos em 

turismo ou turismólogos não conheçam seus termos técnicos. Com base em Guerra e Jorge 

(2014, p. 64-77) foram selecionadas algumas delas, que tem capacidade para se tornarem 

produto turístico: 

 

1. Baía: reentrância da costa, menor que a de um golfo, pela qual o mar penetra no interior 

das terras. Um exemplo é a baía de Guanabara. 

2. Cachoeira: queda-d’água no curso de um rio ocasionada pela existência de um grau em 

seu perfil longitudinal. Essas diferenças de nível no leito de um rio podem ter sido causadas 

por falhas, dobras, erosão diferencial, diques. 

3. Cascatas: sucessão de pequenos saltos em um rio nos quais aparecem blocos de rocha. 

Uma cascata representa certa quebra na uniformidade do declive e é explicada pela 

resistência oferecida por certas soleiras ou bancos de rochas mais resistentes à erosão. 
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4. Caverna: concavidade subterrânea profunda, comum em terrenos calcários; o mesmo que 

gruta.  

5. Desfiladeiros: passagem apertada, porém mais larga que a garganta, situada em uma serra 

ou cadeia de montanhas. Assim, o desfiladeiro é uma passagem aberta na linha de cumeada 

de uma serra, que permite a passagem de um vale para o outro. 

6. Garganta: passagem apertada e profunda de um vale, mais estreita que um desfiladeiro. 

7. Lagoa: depressão com formas variadas, principalmente circulares, de profundidade 

pequenas e cheia de água doce ou salgada. Pode ser definido um lago de pequena extensão 

nas bordas litorâneas, que possui ligações com o oceano, como as lagoas dos Patos e Mirim, 

no Rio Grande do Sul, e a lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. 

8. Morro: há várias definições para esse termo, mas é possível determiná-lo com uma feição 

pouco elevada, com altitude de 100 m a 200 m. Trata-se de um termo descritivo para o 

geomorfólogo e o geógrafo, também muito usado pelos topógrafos. 

9. Pico: ponto culminante de uma montanha ou serra, que geralmente apresenta forma 

pontiaguda. É formada de rochas mais duras e por efeitos seletivos produzidos pela erosão; 

torna-se um ponto proeminente do relevo. 

10. Vale: corredor ou depressão de forma longitudinal, que pode ter vários quilômetros de 

extensão. É uma forma topográfica constituída por talvegues e duas vertentes, com 

sistemas de declives convergentes, e expressa relação entre as vertentes e os leitos. 

 

A inclusão de alguns termos técnicos tem como objetivo facilitar o entendimento do 

assunto aos interessados pelo turismo, assim como apresentar inúmeros tipos de geoformas9, 

as quais, por sua vez, pode ser acrescentado um campo na matriz de avaliação dos atrativos 

turísticos a fim de verificar sua excepcionalidade. Uma das geoformas de grande interesse 

para os Ecoturistas são as cavernas, que, segundo Suguio (2010, p. 278), “pode[m] conter 

registros de eventos pretéritos muito bem preservados, e as suas reconstituições são um dos 

objetivos primordiais dos seus estudos”. O mesmo autor ainda afirma que as cavernas e 

outras feições cársticas relacionadas possuem importante papel cultural, visto que abrigam 

inúmeros sítios arqueológicos. 

O Brasil tem uma extensa cobertura de rochas carbonáticas, que dão origem a 

ambientes cársticos. Berbet-Born et al. (2008, p. 205) explicam que a  

 

                                                 
9 Feições geomorfológicas 
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“sistematização dessas coberturas cársticas teve um grande avanço 

com estudos de espeleologia, devido às suas peculiaridades 

biológicas, paleoambientais, paleontológicas, arqueológicas, além do 

apelo turístico”.  

 

O entendimento dos ambientes cársticos perpassa, ou se inicia, na compreensão da 

geologia. Assim, Karmann e Sánchez (1979 apud BERBET-BORN et al., 2008, p. 205) 

propuseram: 

[...] uma classificação das províncias espeleológicas utilizando como 

parâmetro de distinção as regiões pertencentes a uma mesma 

formação geológica, onde ocorrem grandes corpos de rochas 

carbonáticas suscetíveis às ações cársticas e, consequentemente, à 

formação de cavernas. As principais províncias espeleológicas 

definidas foram: (1) Bambuí (Grupo Bambuí); (2) Una (Grupo Una); 

(3) Serrada Bodoquena (Grupo Corumbá) e (4) Vale do Ribeira 

(Grupo Açungui). 

 

Há outros conjuntos litológicos que apresentam rochas carbonáticas e ambientes 

cársticos, porém, com uma extensão menor do que as quatro citadas, sendo que o Grupo 

Bambui é o principal conjunto litológico no município de São Domingos-GO, o que justifica 

seu destaque. 

Além dos registros fotográficos e visitas aos pontos apontados como atrativos 

turísticos, foram realizadas caminhadas na cidade para verificar os serviços oferecidos, como: 

bancos, farmácias, restaurantes, pousadas, oficinas, etc.  

A seguir estão dois exemplos de cavernas no Parque Estadual de Terra Ronca, em São 

Domingos-GO (Fotos 10 e 11), que são o principal atrativo turístico do município. 

 

Figura 11 -  Fotos das cavernas Angélica e Terra Ronca I 

  
Fotos: Aguiar, 2018. a) Caverna Angélica b) Caverna Terra Ronca I. Ambas estão localizadas no Parque 

Estadual Terra Ronca, no município de São Domingos-GO.  

 

a b 
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Há outros elementos que podem ser avaliados para incrementar e tornar a análise sobre 

os atrativos turísticos ligados à natureza mais exigente, mas, neste trabalho, optou-se por 

centrar apenas na questão geológica e geomorfológica.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Ao se pesquisar as ações governamentais em suas diversas escalas, realizando um 

recorte destas – pois o objetivo desta pesquisa não foi realizar o levantamento das políticas 

sobre o ecoturismo, notou-se que as ações governamentais são satisfatórias. Durante a 

pesquisa, entendeu-se que há políticas, planos e projetos voltados para o desenvolvimento do 

ecoturismo, sendo ele um elemento importante para o planejamento desse polo. 

Entretanto, percebeu-se que a implantação, ou até mesmo a discussão dessas ações em 

São Domingos-GO se tornam mais difíceis, pois, conforme notícia no jornal O Popular do dia 

26/05/2016, o município se encaminhava para eleger o 6° prefeito desde 2012: “Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE), que confirmou a cassação da prefeita Etélia Vanja Moreira (PTN), 

afastada desde o início do ano passado, a cidade de São Domingos deve chegar à marca de 

seis prefeitos e quatro eleições desde 2012”. As trocas do comando municipal não teriam tanto 

efeito se as ações fossem políticas de Estado e não de Governo. 

Mesmo tendo uma legislação específica para o ecoturismo, entre planos e programas, 

um dos principais atrativos desse município, o Parque Estadual Terra Ronca, criado pela Lei 

nº 10.879, de julho de 1989, ainda não possui plano de manejo, que visa 

[...] levar a Unidade de Conservação a cumprir com os objetivos 

estabelecidos na sua criação; definir objetivos específicos de manejo, 

orientando a gestão da Unidade de Conservação; promover o manejo 

da Unidade de Conservação, orientado pelo conhecimento disponível 

e/ou gerado. (BRASIL, 2018). 

 

Com a ausência do Plano de Manejo, talvez o principal atrativo turístico fique 

ameaçado, visto que não há nenhum controle sobre a visitação e a capacidade de carga da 

caverna, entre outros elementos. Somando-se a isso, existe uma festa com o nome de Bom 

Jesus da Lapa, que, uma vez ao ano, acaba por levar um grande número de visitantes à caverna 

Terra Ronca I (Figura 11), quando cerca de 5.000 mil romeiros chegam a acessar sua entrada 

com o intuito de visitar o altar ali existente, que pode ser visto na foto da Figura 12, e muitos 

desses tocam as estalagmites próximas por pensarem que a água que delas goteja é milagrosa.  

 

 

 

 

 

 



64 
 

Figura 12 -  Altar da Capela Bom Jesus da Lapa, na entrada da caverna Terra Ronca I. 

 
         Foto: Aguiar, 2018. 

 

A referida caverna localiza-se dentro da área do Parque Estadual, o que alavancou a 

nota ligada a esse fator (possuir parque federal, estadual ou municipal), contudo o fato de não 

haver um plano de manejo, que preveja os usos do Parque e a minimização dos impactos, 

resultou na perda de pontos. 

Por outro lado, apesar de não substituir de forma alguma o Plano de Manejo, há um 

manual de operações do Plano Emergencial de Visitas Turísticas, que tem como objetivo: 

“Viabilizar o Plano Emergencial de Visitas Turísticas nas cavernas Angélica, Terra Ronca I, 

Terra Ronca II, São Bernardo e São Mateus, a partir de um Manual de Operações com 

referências ABNT NBR (GOIÁS, 2018).  

Há uma geoforma, localizada em uma propriedade particular, que chama muito a 

atenção, representando uma das paisagens mais belas do município: as Veredas, conforme 

mostra figura 13. Essa geoforma está situada próximo à cidade de São Domingos, na rodovia 

GO-463, no sentido avenida Bahia. Apesar de ser uma propriedade particular, muitos 

moradores da cidade a utilizam para lazer.  

Para chegar às Veredas, foi feita uma trilha pelos visitantes, sem nenhum critério 

científico para estabelecer o percurso, de forma a evitar maiores impactos – ao contrário, ela 

foi sendo aberta pelas pisadas quem ali visita. Não há placa informativa sobre o acesso ao 

local ou sobre sua utilização. Não há, ademais, estudos encomendados, por parte dos 

proprietários, acerca da capacidade de carga no local, nem a respeito de planos para o 

incremento da infraestrutura, algumas mencionadas anteriormente. 
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Figura 13 -  Veredas no município de São Domingos-GO 

 
        Foto: Aguiar, 2018. 

 

Além das já mencionadas, outra geoforma que chama a atenção no município são as 

cachoeiras, uma delas visitada em julho de 2018: a Cachoeira das Palmeiras (Figura 14), uma 

bela queda-d’água, cercada por uma paisagem deslumbrante, onde é possível refrescar-se 

depois dos passeios às cavernas de Terra Ronca I e/ou Terra Ronca II. Entretanto, trata-se de 

mais um atrativo ao qual só é possível chegar acompanhado por um guia, já que não há placas 

informativas sobre o caminho, tampouco informações no site do município sobre ela. Para 

acessá-la, é preciso pagar – nesse dia o valor foi de R$ 5,00 – para que um morador do local 

abra a porteira. Entre outras informações que seriam necessárias para os turistas, e que também 

não se encontra disponível, é a profundidade da cachoeira, algo que pode oferecer riscos aos 

banhistas. 
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Figura 14 -  Cachoeira das Palmeiras 

 
              Foto: Aguiar, 2018. 

 

Os atrativos anteriormente descritos, com as devidas observações, corroboram com a 

ideia de Trigo (1998), Beni (2001), Barreto (2003), Almeida (2006), Chavez e Pérez (2007) 

e Llamas et al. (2012), que atentam para o fato de que muitos atrativos não possuem valores 

agregados para a utilização dos turistas que poderiam fazer com que fossem mais visitados.  

Além dos atrativos naturais mencionados, há vários outros; contudo, optou-se por 

elencar um atrativo que representasse os principais elementos que mais chamam a atenção 

em São Domingos-GO. Destes, destacamos o Morro do Moleque, que é um morro residual 

na entrada do município, no qual há potencial para a criação de um mirante.  

Todos esses atrativos estão sofrendo pressão, de certa forma, em virtude do intenso 

uso das terras nos chapadões, ocupados por uma atividade agrícola intensiva. Além de não 

se saber ainda, com precisão, quais são as repercussões dessa utilização, ela traz, consigo, 

o uso de defensivos agrícolas, que se acentua quando “constatamos que o uso de fertilizantes 

mais do que dobrou de 1992 a 2010. Entre os mais usados estão o potássio, o fósforo e o 

nitrogênio e, segundo o relatório “Indicadores de Desenvolvimento Sustentável – Brasil 

2012”, o uso intensivo de nitratos contamina o lençol freático, ameaçando a saúde da 

população e dos aquíferos subterrâneos” (IBGE, 2012). Os dados apresentados referem-se a 

utilização nacional, entretanto, pode-se inferir que a região do Vão do Paranã não é exceção 

visto as grandes plantações que há na região. Apesar do exposto, há condições de 

desenvolver o ecoturismo do ponto de vista legal, ou seja, de um conjunto ações que servem 
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de apoio para o planejador/gestor promover empreendimentos na localidade, sejam eles 

públicos ou privados. No entanto, a preocupação está no afrouxamento do Código Florestal  

(CF) que muitos ambientalistas acreditam favorecer o grande produtor em detrimento do 

meio ambiente. 

Seguimos a definição dada por Beni (2001) de que os elementos ligados à natureza 

e à sua conservação são preponderantes para o desenvolvimento do ecoturismo. Por esse 

motivo, o índice de exigência foi maior (2) para os itens: atrativos (características); 

visitação (quantidade); serviços (serviços ecoturismo); áreas protegidas; e políticas 

públicas, como já apresentado anteriormente. 

Lembra-se que esse índice de exigência que varia de 1 – 2 com o intuito de haver 

menos interferência na análise subjetiva dos elementos examinados na aplicação da 

pesquisa. À Matriz (Quadro 12), elaborada em formato Excel, podem ser adicionados os 

elementos que se achar necessário avaliar, lembrando-se de que se deve ter embasamento 

técnico para tal.  
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Quadro 12 -  Matriz de Avaliação dos Atrativos Turístico para o Ecoturismo 

Diagnóstico: Valor = 7,6 e Nível de Exigência = 5,0 

Elaboração: Aguiar Jr.,2018. Adaptada de: Magalhães (2001). 

 

Além do resultado acerca da legislação, o qual foi satisfatório para assegurar o 

desenvolvimento de empreendimentos turísticos. Outro resultado fruto desta pesquisa foi o 

desenvolvimento da fórmula de diagnóstico que atribui valor ao município avaliado.  

Após adaptar a matriz de Magalhães (2001) e elaborar a fórmula para avaliar os 

atrativos naturais do município de São Domingos-GO chegou-se a alguns resultados, frutos 

Fatores IE Notas Condições

0 Inexistente

1 Comuns

2 Significativos

3 Excepcionais

0 Inexistente

1 Precárias

2 Inadequadas

3 Adequadas

0 Inexistente

1 Excessiva

2 Com potencial

3 Adequada

0 Inexistente

1 Local

2 Regional/local

3 Regional/local/Internacional

0 Inexistente

1 Esporádica

2 Por temporada

3 Ano Inteiro

0 Inexistente

1 Precária

2 Inadequada

3 Adequada

0 Inexistentes

1 Precários

2 Inadequados

3 Adequados

0 Inexistentes

1 Precários

2 Inadequado

3 Adequado

0 Inexistente

1 Precários

2 Inadequados

3 Adequados

0 Inexistentes

1 Precários

2 Inadequado

3 Adequados

0 Inexistentes

1 Precários

2 Inadequados

3 Adequados

0 Inexistentes

1 Não regularizadas

2 Em processo

3 Regularizadas

0 Inexistentes 

1 Incipientes

2 Em processo

3 Consolidadas

0 Inexistentes

1 Insignificantes

2 Irregulares

3 Significantes

2

1

1

2

2

2

Eficácia (reversão em benefícios para as 

comunidades local)

Serviços

Meios de Hospedagem

Meios de Alimentação

Serviços Ecoturismo

2

2

2

1

1

Em processo

Insignificantes

Adequados

Adequado

Adequados

Adequados

Adequados

Regularizadas

Excepcionais

Adequadas

Inexistente

Regional/local

Inexistente

Adequada

Origem da Demanda

Sazonalidade

Infraestrutura

Acessibilidade de circulação

Meios de Hospedagem

Serviços Urbanos

0

3

3

3

1

1

1

Atrativos

Características

Condições para Visitação

Visitação

Quantidade

1

Avaliação

3

3

3

3

2

Elementos de Avaliação

3

3

0

2

Existência

Áreas Protegidas

Políticas Públicas
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de pesquisas bibliográficas e, também, de visitas de campo, realizadas em dois períodos:  

1° semestre de 2018 e 2° semestre de 2018.  

Aplicando a MAAT que serviu como base para esta pesquisa no município de São 

Domingos GO, o resultado encontrado foi considerado Alto (7,6). Outra nota que se chegou 

por meio da MAAT, foi a que se refere ao índice de exigência, que foi 5,0. No Quadro 12, 

essa nota é relacionada com a avaliação média, no entanto, ressalta-se que para esta 

pesquisa somente foi atribuído valor 2 para elementos ligados a natureza, deixando 

elementos como: serviços urbanos e acessibilidade de circulação com IE 1.  

Oliveira (2016) relaciona a avaliação quantitativa aos parâmetros qualitativos 

(Tabela 2), tornando o resultado ainda melhor de ser interpretado por parte do 

planejador/gestor. Com base na avaliação das potencialidades turísticas no município de 

São Domingos/GO, por meio da MAAT, podemos observar que o resultado tendo como 

modelo o realizado por Oliveira (2016) avalia os atrativos como Alta potencialidade de se 

tornarem produtos (Tabela 2). 

Tabela 2 -  Conversão da avaliação quantitativa em parâmetros qualitativos 

Intervalos de Notas Avaliação da Potencialidade 

1,0        3,0 Muito baixa 

3,0        5,0 Baixa 

5,0       7,0 Média 

7,0       9,0 Alta 

9,0       10,0 Muito alta 

Fonte: Oliveira (2016).  

 

Além da nota atingida por meio da avaliação dos atrativos turísticos, outro resultado 

significativo é aquela relacionada ao Índice de Exigências (Tabela 3).  

 

Tabela 3 -  Conversão da avaliação quantitativa em parâmetros qualitativos 

Intervalos de Notas Índice de Exigência 

1,0        3,0 Muito baixa 

3,0        5,0 Baixa 

5,0       7,0 Média 

7,0       9,0 Alta 

9,0       10,0 Muito alta 

Elaboração: Aguiar Jr. (2018), adaptado de Oliveira (2016). 

 

O resultado positivo se deu em razão de o município ter uma diversidade de 

geoformas, como já apresentado, e por haver um Parque Estadual na área, pois esse item é 



70 
 

avaliado positivamente para o segmento do turismo ligado à natureza, mesmo que o PETeR 

não tenha um plano de manejo, o que reduziu a nota do município. 

No entanto, há uma preocupação pela expansão do agronegócio na Serra Geral, que 

pode causar impactos e efeitos negativos nos atrativos turísticos ligados ao turismo de 

natureza. Dessa forma, há de haver um monitoramento e estudos sobre o uso do solo nessa 

área, bem como analisar se as estalagmites e as estalactites estão contaminadas pelos 

defensivos agrícolas utilizados no combate a pragas na Serra Geral.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a trajetória da pesquisa, para alcançar os objetivos propostos e algumas 

respostas para certas questões ligadas às potencialidades naturais para a exploração do 

turismo no município de São Domingos-GO, outras inquietações vieram à tona. Isso gerou 

novas indagações e questionamentos que não foram possíveis trabalhar na pesquisa 

realizada. Entretanto, espera-se que esta pesquisa possa servir de partida para 

desdobramentos sobre matrizes de avaliação de atrativos turísticos ligados à natureza.  

Os esforços despendidos com vistas a tornar mais objetiva as análises a respeito dos 

atrativos turísticos levaram a desenvolver uma matriz que tem como base a de Magalhães 

(2001), elaborando-se uma fórmula para a avaliação do diagnóstico. Esta análise tenta ser 

o mais objetiva possível, com a finalidade de minimizar as perdas econômicas e os 

prejuízos ambientais oriundos de empreendimentos malsucedidos. 

De acordo com o levantamento da legislação relativa ao Turismo e mais 

especificamente do ecoturismo, o planejador/gestor tem norteadores legais para que possa 

executar empreendimentos nesse segmento em São Domingos-GO. Desse modo, terá um 

amparo legal para o desenvolvimento do núcleo receptor, além de direitos e deveres a serem 

cumpridos. 

Com o respaldo da Geografia, da análise da paisagem e de todo seu arcabouço de 

conhecimento específico, empreendimentos podem ser realizados no município, 

amenizando os impactos negativos da prática turística ao meio ambiente e melhor 

explorando o potencial econômico dessa atividade, de forma sustentável. 

Nesse sentido, o município de São Domingos-GO, no nordeste do estado de Goiás, 

apresenta grande potencial para a exploração do turismo ligado à natureza, o ecoturismo. 

Essa conclusão encontra-se alicerçada nos elementos apresentados, bem como na avaliação 

dos atrativos turísticos 

A inovação trazida para a Matriz foi a introdução do índice de exigência, baseado 

no segmento escolhido para analisar, sendo que esse índice tem como mínimo (1) e máximo 

(2). Sem embargo, a matriz pode ter novos elementos acrescentados para serem analisados. 

Ademais, a matriz escolhida e o incremento realizado avaliaram o núcleo, ou seja, apenas 

o município. Não foi adicionado, por exemplo, elemento para avaliar a acessibilidade para 

se chegar ao local. 

Nessa perspectiva, o município possui potencialidade para se tornar um produto 

turístico e, por conseguinte, um dos principais destinos para o ecoturismo no estado de 
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Goiás. Essa afirmação se dá pela nota alcançada na avaliação, 7,6, com um índice de 

exigência 5,0, o que reflete numa alta potencialidade e média exigência dos parâmetros 

avaliativos. Isso traz uma segurança para os planejadores/gestores executarem seus 

empreendimentos.  

Dentre as geoformas que mais chamam a atenção no município estão as cavernas 

que fazem parte do Parque Estadual Terra Ronca (PETeR), um conjunto de cavernas que 

atrai turistas nacionais e internacionais. Por não ter um plano de manejo, essa 

potencialidade fica comprometida por usos indevidos. 

Conforme os componentes elencados, pilares para a transformação de um atrativo 

turístico em produto turístico, assegura-se que, por meio desta pesquisa, o município de 

São Domingos-GO possui condições de se destacar como destino nacional de Ecoturistas. 

No entanto, ações (ou a ausência de ações) de governo, e não de Estado, acabam 

inviabilizando ou retardando a solidificação de núcleos receptores como o desse loca.  
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