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RESUMO 

A vila de São Jorge, situada a 35 km de Alto Paraíso, no estado de Goiás, é portal de 

entrada para o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e tem como principal fonte 

econômica o ecoturismo. Em 2003 foi discutida pelo governo e comunidade a pavimentação 

da via para melhorar a acessibilidade da comunidade e dos turistas ao local. Assim, o 

objetivo do presente artigo é demonstrar a interação dos transportes e turismo, bem como 

os efeitos socioeconômicos que são gerados quando uma localidade é dotada de infra-

estrutura de transportes, no caso advindos da pavimentação da estrada GO 239, que liga 

Alto Paraíso a São Jorge. Para fazer esta pesquisa, foram utilizadas bibliografias sobre 

impactos dos transportes e do turismo, entrevistas, consulta à rede internacional de 

computadores, análise do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da GO-239, análise do Plano 

de Manejo da Chapada dos Veadeiros e consulta a órgãos públicos. Por fim, chegou-se à 

conclusão de que a pavimentação da estrada é uma infra-estrutura que gera efeitos tanto 

positivos quanto negativos nas localidades turísticas. Melhorará a acessibilidade tanto para 

os turistas como para a comunidade. Por outro lado, pode trazer danos irreversíveis às 

características da vila com as modificações no uso e ocupação do solo, nos autóctones e no 

ecossistema. 

PALAVRAS-CHAVE: turismo - transportes - rodovias – ecoturismo – efeitos 

socioeconomicos 

INTRODUÇÃO 

A Vila de São Jorge está localizada no Município de Alto Paraíso – Goiás, a 412 km 

de Goiânia e a 240 Km de Brasília. Possui uma população sertaneja oriunda dos garimpos 

de cristais e atividades agropecuárias de subsistência. 

                                                 
1 Profª Ms. - Centro de Excelência em Turismo CET/UnB – Bolsista do CNPq 
eams@uol.com.br 
2 Bacharel em Turismo com ênfase em ecoturismo 
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A Vila é o portal de entrada para o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros 

que tem atrativos turísticos representados por aspectos naturais e culturais. Para o turista 

ter acesso ao parque é preciso que a ele seja agregado diferentes facilidades como vias de 

acesso, serviços de hospedagem, alimentação e informação, ou seja, que a área disponha 

de infra-estrutura, serviços, roteiros adequados, pessoas capacitadas e políticas para o 

desenvolvimento e a gestão dos empreendimentos ecoturísticos. 

Assim, o objetivo do presente artigo é demonstrar a interação entre a infra-

estrutura de transportes e os serviços da atividade turística, bem como os efeitos 

socioeconômicos que são gerados quando uma localidade é dotada de infra-estrutura, no 

caso advindos da pavimentação da estrada GO 239, que liga Alto Paraíso a São Jorge. 

Sabe-se que a infra-estrutura dos transportes é a principal indutora de alteração no 

espaço urbano, sobretudo do turístico. Como a vila de São Jorge é visitada por milhares de 

turistas, que desfrutam de suas belezas naturais, alterações na infra-estrutura, pode resultar 

em mudanças socioeconômicas com interferência no receptivo turístico, colocando em risco 

as relações entre os autóctones e os visitantes. 

Para esta pesquisa, foi realizado estudo da bibliografia dos impactos 

socioeconômicos dos transportes e do turismo, buscando os pontos de semelhança entre as 

duas áreas e uma leitura da vila e do ecoturismo. E então, feita uma analise do Estudo de 

Impactos Ambientais da pavimentação da estrada e identificação dos vetores 

socioeconômicos positivos e negativos. 

1. TURISMO, ECOTURISMO E TRANSPORTES 

Partimos do principio de que o turismo é a soma de operações, principalmente de 

natureza socioeconômica, que estão diretamente relacionadas com a entrada, permanência 

e deslocamento de pessoas entre países, cidades ou regiões. Refere-se à provisão de 

transporte, alojamento, recreação, alimentação e serviços condizentes às necessidades dos 

turistas. 

De acordo com Leiper (1990 apud Cooper et all, 2001 p. 40-41) o turismo pode ser 

pensado como uma ampla gama de indivíduos, empresas, organizações e lugares, que se 

combinam para proporcionar uma experiência de viagem. O turismo é uma atividade 

multidimensional, multifacetada, que tem contado com muitas vidas e atividades econômicas 

diferentes e inter-relacionadas. 

O turismo é uma força central na economia mundial, uma atividade de importante 

significado na geração de empregos e atração de outros setores. O desenvolvimento da 

atividade no mundo vez surgir vários segmentos, dentre estes o ecoturismo. Trata-se de um 

segmento em franca expansão, segundo a Organização Mundial do Turismo OMT, enquanto 
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o turismo cresce 7,5% ao ano, a pratica do ecoturismo aumenta em 20%. No Brasil, 

conforme dados do Ministério do Turismo (2003), estima-se que mais de meio milhão de 

pessoas praticam esta atividade. 

O ecoturismo, de acordo com Wering, S & Neil (2001), esta evoluindo para um tipo 

de viagem especializada, incorporando uma diversidade de atividades realizadas em contato 

com a natureza. Está intrinsecamente relacionado à conservação ambiental, tema de 

vanguarda na opinião pública e, portanto de progressivo interesse global. 

Entendido pelos autores supra citado como um catalisador de mudanças, o 

ecoturismo envolve questões amplas como ecologia, biodiversidade, bioregionalismo, 

racionalismo econômico, igualdade de acesso, administração de áreas de proteção, política 

social, empresários do turismo e comunidade local. Para todas essas esferas é fundamental 

a questão da sustentabilidade. O desenvolvimento sustentável é essencial à utilização de 

recursos, não só por oferecer benefícios econômicos para uma região, mas também, por 

permitir a preservação da infra-estrutura social e a conservação da biosfera. 

Dado a complexidade do turismo, abordaremos o ecoturismo como um destino que 

proporciona atrações naturais, históricas e culturais. Concebido em localidade dotada de 

infra-estrutura, empresas, organizações e instalações destinadas a servir às necessidades e 

aos desejos específicos dos (eco)turistas. 

De acordo com Beni (1998, p. 130) os investimentos na infra-estrutura do sistema 

viário e de transportes merecem especial atenção, para o desenvolvimento socioeconômico 

de uma região, são vitais, principalmente quando visam promover a expansão e o 

desenvolvimento do turismo. Haja visto que os destinos turísticos se desenvolvem devido, 

principalmente, a acessibilidade que o meio de transporte confere. Alguns estudiosos (por 

exemplo, Middleton, 1988; Tourism Society, 1990 - apud Page, p.15) vêem-no como parte 

integrante dos serviços do turismo. Pode, também, constituir como “ponto focal” (Page, 

2001, p.15) para as atividades turísticas, como são os cruzeiros e a viagem de férias, onde a 

utilização do transporte é elemento essencial para a sua realização. 

Desta forma, o transporte é visto como um dos componentes fundamentais dos 

serviços turísticos. Estes serviços são classificados por Beni (1998, p. 58) como: 

Receptivos, alimentação, transporte, recreação e entretenimento na área receptora e 

serviços públicos. A integração destes serviços forma uma cadeia logística, em que os 

transportes interagem com todas as instancias. 

Para Palhares (2002, p.21), a relação entre turismo e transporte é intuída pelas 

pessoas, pois qualquer um que tenha saído de férias percebe que para alcançar seu destino 

é necessário o meio de transporte, seja ele aéreo, aquaviário, rodoviário ou ferroviário. 
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Portanto, o turismo não teria se expandido com tanta intensidade se não fosse o 

desempenho tecnológico dos transportes. 

Segundo Page (2001, p.21), para entender a complexidade e as relações que 

coexistem entre transporte e turismo, precisamos construir uma estrutura que possa 

sintetizar os diferentes fatores e processos que afetam a organização, operação e o 

gerenciamento das atividades associadas às viagens turísticas. O objetivo de tal estrutura é 

proporcionar um meio de compreender de que forma os turistas interagem com o transporte, 

os processos e fatores envolvidos e seus efeitos sobre a “experiência” geral e os serviços. 

Todavia, a interface entre transporte e turismo levanta a questão do que é e o que 

não é transporte para o turismo (D. R. Hall, 1997 - apud Page, p.17). Isso porque os 

transportes podem ser usados tanto para turistas como para residentes do local. No caso 

dos que transportam turistas pode desencadear uma concorrência econômica e, em 

conseqüência, melhorar a qualidade dos serviços. Esse aspecto pode ser importante para 

os usuários, uma vez que os transportes de residentes locais não geram competição, com 

pouco ou nenhum diferencial. 

A dificuldade básica é que poucas organizações do setor público têm os recursos 

ou a disposição para tratar a questão do uso dos diferentes meios de transportes por turistas 

e não-turistas, (Page, 200, p.19). Dificulta-se, dessa forma, uma possível análise acadêmica 

dos meios de transporte e o seu mercado turístico. Mas, Conforme a Classificação 

Internacional Padrão – ISIC da OMT (1994 apud Cooper, 2001, p. 44) os transportes 

ferroviários, os veículos com motoristas e os transporte aquaviário doméstico estão 

parcialmente envolvidos com o turismo, enquanto que os trens urbanos, as companhias 

aéreas, serviços especiais de turismo em ferrovias, serviços de ônibus de longa distância e 

os serviços de cruzeiros estão totalmente dedicados ao turismo. Classificação ainda 

superficial para aferir o uso destes meios pelos turistas e/ou pelos autóctones. 

Por outro lado, o transporte para o turismo pode ser elemento propulsor para o 

desenvolvimento da infra-estrutura precária em algumas regiões e também o 

reconhecimento quanto à necessidade do monitoramento ambiental e do crescimento 

urbano. A exemplo, pode-se citar o distrito de São Jorge, objeto de estudo em que o turismo 

é elemento principal na economia. E um dos fatores que alavancou o turismo foi a oferta da 

infra-estrutura de transportes rodoviários. 

2. IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS PROVOCADOS PELAS RODOVIAS E PELO 
TURISMO 

Entende-se por impactos a alteração no ambiente, constituído de atividades 

desenvolvidas nas residências, no comércio, nas indústrias, nas escolas, nos setores de 
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serviços etc. Este ambiente é propício a impactos, e o processo de apreensão dependerá da 

interpretação das relações sociais, comerciais e econômicas estabelecidas. Kawamoto 

(1994, sp) considera impactos as reações no espaço ou no sistema de transporte perante a 

introdução de elementos estranhos na área considerada que resultem em modificações na 

estrutura preexistente. 

Os impactos dos transportes sobre a estrutura urbana, segundo Farret (1983, p.9), 

são decorrentes de ações de natureza infra-estrutural (implantação de novas vias, 

modificação no sistema viário existente, construção de elevados viadutos, corredores de 

transporte etc.) ou de natureza operacional (remanejamento de linhas, terminais, freqüência 

nas viagens, tarifação e fluxo de viajantes). 

   De acordo com o Departamento Regional de Estradas e Rodagens - DNER (1996, 

p.24), atual DNIT (Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes) a implantação 

de uma rodovia em um núcleo urbano, ou nas suas proximidades, promove sérias 

modificações no uso e ocupação do solo, ocasionado pelo forte poder de atração que a 

mesma exerce, seja aos que desejam expor seus produtos e serviços aos usuários da via, 

seja aos que procuram as facilidades de acesso por ela proporcionada. 

Assim, o transporte é importante agente de estruturação do espaço urbano, por 

interferir nos padrões de distribuição da população, comércios e atividades e na disposição 

do uso, ocupação e valor do solo. O sistema de transportes e a estrutura urbana possuem 

relações diretas, de forma que qualquer ação produzida num ou noutro geram impactos. E 

estão fortemente relacionados ao turismo. Isto porque os serviços como pousadas, 

restaurantes, centros de atendimento e outros, para sua operacionalização, dependem da 

infra-estrutura básica nas cidades, dentre elas a de transportes. 

Estes impactos são considerados socioeconômicos quando dizem respeito às 

características sociais e econômicas da população da área de influência da intervenção. 

Esta população compreende os residentes, os usuários, comerciantes, fornecedores de 

bens e serviços. Considera-se, também, a população que, eventualmente por ela circula, 

como clientes, motoristas, passageiros de ônibus, taxistas, pedestres e turistas. Estas 

características estão associadas às condições de emprego, renda e movimentação das 

atividades econômicas e sociais. 

À medida que as alterações são propostas, podem beneficiar ou prejudicar os 

segmentos sociais em termos de acesso ao emprego, aos bens, aos serviços, à 

permanência dos imóveis (pagamento de aluguel, infra-estrutura, impostos, entre outros). 

Estas alterações são mais relevantes aos segmentos de baixa renda, extremamente 

suscetíveis ao custo dos transportes. 
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A infra-estrutura dos sistemas de transporte é a principal indutora da alteração no 

espaço urbano. Qualquer elemento deste sistema é incremento na mobilidade e 

acessibilidade urbana, que pode representar alterações socioeconômicas no uso e 

ocupação do solo, porque conforme salienta Esteves (1985, p.54) incentiva e direciona os 

vetores do crescimento urbano. Em outros casos, retrai e degrada, viabilizando ou 

inviabilizando a ocupação e o desenvolvimento de área. Cabe lembrar que: 

a oferta do transporte deve inserir-se no contexto efetivo de 

descentralização urbana. Se a expansão da cidade se faz em função 

da existência do transporte, mas sem que haja uma descentralização 

paralela de serviços, os movimentos pendulares pressionarão o 

sistema de transporte em busca dos seus locais tradicionais de 

trabalho, transferindo o congestionamento de sua capacidade para o 

futuro. (Barata & Batista, 1978, p.174). 

Para Ruschmann (2001, p.34), os impactos do turismo referem-se a uma gama de 

modificações ou à seqüência de eventos provocados pelo processo de desenvolvimento 

turístico nas localidades receptoras. Essas variações apresentam natureza, intensidade, 

direções e magnitudes diversas que podem dar resultados tanto positivos como negativos. 

No que se refere ao espaço estudado, a necessidade da melhoria na infra-estrutura 

de transportes é notória. No entanto a preocupação está nas conseqüências, no incentivo e 

no direcionamento, na retração ou degradação do destino caso não haja um plano de 

controle. 

Impactos socioeconômicos do Turismo e da Rodovia 

a) Impactos do Turismo 

Os impactos do desenvolvimento turístico são percebidos nos âmbitos local, 

regional, nacional e internacional. O tipo de impacto é tanto positivo como negativo, podem 

apresentar-se em diferentes níveis e intensidades. Em alguns casos, os impactos não são 

relevantes e, em outros, comprometem as condições de vida ou a atratividade das 

localidades turísticas. Rodrigues (1980, p. 80 – apud Ruchmann, 2001:37) sugere um 

modelo de registro dos impactos do turismo nos diversos setores e níveis, sejam eles 

positivos (+), negativos (-) ou positivos e negativos (±) de acordo com as diversas atividades 

e situações (quadro 01). 
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Quadro 1: Impactos do turismo 

Impactos / situações Local Regional Nacional Internacional

Empregos ± + +  

Saneamento ±  ±  

Meio ambiente ± ± ±  

Urbanização ± ±   

Impactos / situações Local Regional Nacional Internacional

Transportes ±    

Telefonia, telégrafo ±    

Construção de hotéis ±    

Programas habitacionais ±    

Retorno de capital (investimentos 

estrangeiros) 

- - - + 

(Fonte: RODRIGUES 1980, p.80 – apud RUCHMANN 2001, p.38) 

(+) Positivos (-) Negativos (±) Positivos ou Negativos 

Conforme demonstrado no quadro, todo impacto local do turismo tem pontuação 

positiva e negativa. Isso devido às peculiaridades do turismo. Quanto aos transportes, pode-

se analisar que o positivo representa as facilidades e comodidades que o meio de transporte 

pode trazer aos turistas, assim como o desenvolvimento econômico da região. Já o negativo 

representa os danos ambientais, modificações no uso e ocupação do solo, segregação 

urbana, aumento descontrolado do fluxo turístico e da infra-estrutura turística. 

b) Impactos da Rodovia 

A rodovia é implantada em leito natural e para a pavimentação exige algumas 

correções em sua trajetória original, significando que alguns impactos poderão existir no 

decorrer da obra e com o novo traçado. (EIA, sd, p.4-16). 

Conforme o Manual do DNIT (1996) os impactos da rodovia são percebidos no 

nível regional, zonal e na área de influência; em tipos de efeitos: positivos (+) e negativos (-); 

em magnitude: alta, baixa e moderada; e pela duração: temporária e permanente. Quanto a 

Área de influência: é uma avaliação espacial sobre a localização do efeito; o tipo de efeito: 

são características benéficas ou prejudiciais, do tipo qualitativo; a magnitude: refere-se ao 

grau de afetação que apresenta o impacto e qualifica-se de forma quantitativa e, a duração: 

determina a persistência do efeito no tempo. No quadro 2 temos a aplicação desta 

metodologia. 
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Fazendo uma análise comparativa entre os impactos do turismo e da rodovia, 

observa-se que a rodovia, por aumentar a acessibilidade, pode ser considerada um vetor 

direcional ao crescimento urbano e econômico, isso dependendo da atratividade que o local 

exerce. Quando esta ocupação é prevista e desejável, sendo a área preparada para receber 

uma nova população, com possibilidades de implantação da infra-estrutura adequada, pode-

se afirmar que este impacto é positivo e que esta, afinal, é uma função da via, cabendo 

apenas à municipalidade o direcionamento político das ações. Devem-se, entretanto, prever 

possíveis problemas de relacionamento entre o espaço viário e seu tráfego no espaço 

urbano. Isso levando em conta a intenção populacional e governamental, considerando o 

aspecto ambiental e sua capacidade de carga. 

Quadro 2: Impactos da rodovia 

Efeito Ambiental Área de 

Influência 

Tipo de 

Efeito 

Magnitude Duração 

1. Empregos 

Geração de empregos 

 

zonal 

 

+ 

 

alta 

 

temporária 

    2. Comportamento 

Atitudes inconvenientes dos 

operários 

Ocorrência de acidentes no 

trecho de obra 

zonal 

zonal 

- 

- 

baixa 

moderada 

temporária 

temporária 
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Efeito Ambiental Área de 

Influência 

Tipo de 

Efeito 

Magnitude Duração 

    

regional + alta permanente

3. Economia 

Valorização das propriedades 

Incremento ao turismo 

Intensificação do uso do solo 
regional 

regional 

+ 

- 

alta 

moderada 

permanente

permanente

    

zonal - moderada temporária 

4. Comunidades 

Interferência na vida do usuário 

Melhoria na acessibilidade 

Risco de acidente de trânsito 
zonal 

zonal 

+ 

- 

alta 

moderada 

permanente

permanente

5. Saúde 

Pressão sobre infra-estrutura do 

local 

 

local 

 

- 

 

alta 

 

permanente

6. Meio ambiente 

Degradação nos recursos 

naturais 

 

regional 

 

- 

 

moderada 

 

permanente

7. Patrimônio arqueológico 

Interferência em sítios 

arqueológicos 

 

zonal 

 

- 

 

moderada 

 

permanente

(Fonte: DNER, 1996) 

Para o DNER (1996, p.40) o provimento de infra-estrutura de transporte 

implementa o acesso residencial, industrial e rodoviário garantindo a circulação das 

mercadorias e das pessoas por vias urbanas e interurbanas. E o mais importante para este 

estudo, o comercial, possibilitando o acesso a instalações destinadas ao uso institucional 

utilizadas para as instalações de serviços ou repartições públicas, bem como aos conjuntos 

habitacionais, prédios de escritórios e empresas de pequeno porte. Entre os acessos e as 

instalações de serviços estão incluídos os postos de abastecimento, os serviços turísticos, 

restaurantes, hotéis, motéis, hospitais e escolas. 

Como visto, a acessibilidade aumenta a procura por bens e serviços e garante a 

circulação de pessoas. Neste contexto o controle do acesso é extremamente importante 

para a sustentabilidade da área, principalmente quando se trata de área de pequeno porte 

como a Vila de São Jorge ou uma Unidade de Conservação, o Parque Nacional Chapada 

dos Veadeiros. Não havendo controle de acesso, existe uma tendência de deterioração 

progressiva da via, com o crescimento das atividades na faixa de domínio e nas faixas 

 14394 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

lindeiras, acarretando aumento substancial do valor comercial dos terrenos, crescimento 

descontrolado do tráfego e das atividades. A intensificação do uso do solo gera um aumento 

das atividades industriais e comerciais, de forma desordenada, intensificando a utilização da 

via em detrimento da sua capacidade, ocorrendo, conseqüentemente, maior número de 

acidentes. Esta situação ocorre com freqüência nas rodovias próximas às cidades. 

Portanto, o controle das atividades em vias rodoviárias é de suma importância para 

a sustentabilidade de localidades turísticas. Isso através da preservação das características 

originais, da redução dos acidentes de trânsito, aumento da segurança, controle do 

desenvolvimento urbano, controle do ruído, da poluição por gases, das necessidades de 

estacionamento, enfim, vários componentes que possam prejudicar o local. Isto se faz por 

meio de leis, decreto e planos diretores. 

3 ECOTURISMO E A VILA DE SÃO JORGE 

São Jorge (EIA-GO239, sd, p.3-90), sede do Encontro de Culturas Tradicionais da 

Chapada dos Veadeiros, é distrito do município de Alto Paraíso e se situa na entrada do 

Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, junto à divisa com Colinas do Sul. O distrito foi 

criado pela Lei Municipal nº 499/96, de 06 de dezembro de 1996. O local se consolidou 

como destino em virtude do desenvolvimento do ecoturismo. No início do século XX, a 

extração de cristais atraiu dezenas de migrantes e na década de 60 houve nova corrente 

migratória atraída pela oportunidade de uma vida alternativa, pela prática da agricultura 

familiar e pelo convívio comunitário. Conforme os dados do Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA) - GO239 (sd, p.3-90) a população fixa esta estimada em 800 pessoas e a principal 

atividade econômica é o ecoturismo. 

A Chapada dos Veadeiros é considerada o coração magnético do País. Localiza-se 

no nordeste goiano, ponto mais alto de Goiás, a cerca de 1.700 metros de altitude, a 230 

quilômetros de Brasília, entre os municípios de São João d'Aliança, Alto Paraíso de Goiás, 

Teresina de Goiás, Cavalcante e Colinas do Sul, que constituem um platô de quase 5 mil 

quilômetros quadrados (figura 1 – mapa de localização do Parque Nacional da Chapada dos 

Veadeiros). O acesso é feito pela GO-239, designada por ato da Assembléia Legislativa 

como “Estrada Parque”, trecho entroncamento GO-118/BR-010 e GO-132, com extensão de 

69,42km, apresentando dois segmentos distintos. O primeiro trecho tem início no perímetro 

urbano de Alto Paraíso, com término no distrito de São Jorge. O outro se inicia na vila e vai 

até Colinas do Sul. 

Os mananciais do parque dão origem a Bacia Hidrográfica do Tocantins. A área de 

visitação do parque é divida em duas trilhas principais. A primeira leva aos cânions e à 

Cachoeira das Cariocas; a outra leva às Cachoeiras do Garimpão, com 80 e 120 metros de 

altura, respectivamente. Dentro do parque, há seis cachoeiras, mas fora da área do parque, 
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há cerca de 20 atrativos particulares. As cachoeiras localizadas em propriedades 

particulares variam de 3 a 150 metros de altura. 

 

Figura 1: Mapa de localização do Parque Nacional da Chapada 

dos Veadeiros, no Brasil 

Fonte: htt://www.ibama.gov.br 

Ecoturismo em São Jorge-GO 

Kinker (2002, p.30) caracteriza ecoturismo atividade que vislumbra a experiência 

educacional interpretativa, a valorização das culturas tradicionais locais, a promoção da 

conservação da natureza e do desenvolvimento sustentável. A atividade assim descrita 

apresenta afinidade incontestável com uma unidade de conservação, particularmente com 

os Parques Nacionais. 

Fator preponderante para a implementação e ascensão do turismo em São Jorge 

deu-se em 1961 com a criação do Parque Nacional de Tocantins, pelo presidente Juscelino 

Kubitschek, com território de 625 mil hectares, englobando uma vila já consolidada. 

Posteriormente, houve uma expressiva redução no Parque, através do decreto 86.596, de 

17 de novembro de 1981, ficando a área com 65 mil hectares. Com isso São Jorge ficou fora 

do Parque, porém destinado a manter laços indissolúveis com a unidade de conservação 

federal, agora denominada Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. 

Os anos de 60 e 70 foram de estagnação econômica no local até que em meados 

de 80 o turismo desponta com a crescente demanda de visitantes, oriundos principalmente 

de Brasília.Várias residências de São Jorge sofreram adaptações e passaram a atender em 
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forma de pousadas. Posteriormente o distrito foi dotado de outros serviços turísticos como 

hospedagens de estilos e preços variados, áreas de camping, bares, restaurantes caseiros, 

pizzarias, um Centro de Atendimento ao Turista e luz elétrica (Brasil, 2003). Enfim, vários 

serviços turísticos foram criados para atender a demanda. O turismo passa a ser a principal 

atividade econômica. 

Conforme os dados do Plano de Manejo, realizado pelo IBAMA (1998, pgs 5.93 a 

5.96) o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros destaca-se entre os dez Parques 

Nacionais mais visitados do país. Em média são 1800 visitantes/mês. No mês de julho o 

número de visitantes pode chegar a 2.300. Dessa forma, a vila de São Jorge é receptora do 

fluxo de ecoturistas do Parque e dos atrativos em seu entorno. A vila, também, é atrativo 

turístico. Pelo seu traçado rústico-ecoturístico, característica predominante, pelos serviços e 

infra-estrutura como: camping, pousadas, restaurantes, lanchonetes, supermercado, bares, 

lojas souvenir, serviço de informações turísticas, posto de atendimento hospitalar, serviço de 

água e esgoto, energia, telefone, transporte e guia. 

4 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS DO TURISMO EM SÃO JORGE 

Com uma paisagem formada por 280 cachoeiras e 220 trilhas e escarpas rochosas 

o fluxo turístico em São Jorge aumentou em 700% nos últimos 10 anos, recebendo 

anualmente cerca de 30.000 pessoas (dados do Governo local, 2003). Em conseqüência os 

impactos socioeconômicos são visíveis, mas ainda ignorados pelas políticas 

governamentais. 

Segundo Pearce (2003, p.36), os aspectos do processo de desenvolvimento e 

mudanças no comportamento do turista, têm causas econômicas, pois esse tem uma vaga 

idéia sobre o destino, enquanto os residentes locais desenvolvem uma visão do que o 

turismo pode trazer. Para isso, faz-se necessário expandir os hotéis, transportes, bem como 

mudanças nas atitudes locais. 

Em São Jorge, as características não são distintas do exposto. A população 

passou a participar das atividades turísticas da vila, percebendo a necessidade da criação 

de uma Associação de Guias Locais, assim como uma Organização Não Governamental de 

Ambientalistas. A infra-estrutura é insipiente. No decorrer dos anos fez-se necessário 

investir em melhorias que não são suficientes para comportar a demanda de turistas, 

segundo informações da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo (quadro 3). 

Quadro 3: Desenvolvimento do turismo em São Jorge 

Infra-estrutura Antes do 
Ecoturismo 

Após o 
Ecoturismo 

Tratamento de água e esgoto no Não Melhorou 
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município  
Tratamento de lixo (aterro, lixão...) Não Não 
Meios de comunicação Não Melhorou 
Transporte e o acesso à São Jorge Não Sim 
Linhas de ônibus interurbanas Não Não 
Hospitais e prontos socorros 1 posto 1 posto 
 Fonte: Secretário de Meio Ambiente e Turismo de Alto Paraíso, Mauro Soares, entrevista 

nov/2003 

Todavia, devido ao baixo nível econômico da população de São Jorge, os 

empreendimentos turísticos são propriedades, em boa parte, de empresários vindos de 

outras cidades. Atualmente, dados do Governo local (2003) informam que a vila dispõe de 

03 restaurantes, 01 supermercado, 11 camping, 18 pousadas/hotéis, 09 

lanchonetes/pizzarias/bares/quiosques, 02 lojas souvenir, feira de artesanato, 01 posto de 

informações turísticas, 01 posto de atendimento hospitalar, serviço de água e esgoto, 

energia, telefonia, serviço de transporte e serviço de guia para atendimento ao turista. 

3.1 Efeitos socioeconômicos advindos da pavimentação da estrada GO-239 

Segundo Ruschamm (2001), o impacto do turismo está relacionado à gama de 

modificações ou seqüência de eventos provocados pelo processo de desenvolvimento 

turístico das localidades receptoras. Esses impactos têm origem em um processo complexo 

de mudança, de interação entre os turistas, a comunidade e os meios receptores. No 

entanto, faz-se necessário avaliar até que ponto a atividade turística é benéfica ao local e à 

população, tanto no setor econômico, como no social, uma vez que é preciso estabelecer o 

equilíbrio entre o desenvolvimento turístico e os anseios sociais. 

A pavimentação da estrada que liga Alto Paraíso a São Jorge, GO-239, trará 

melhores condições na circulação viária entre o município e o distrito de São Jorge e traz 

como consequencia melhoria na acessibilidade aos pontos turísticos da Chapada dos 

Veadeiros. E é neste contexto que impactos socioeconômicos do turismo podem surgir. 

A partir deste vetor, avalia-se os efeitos socioeconômicos do turismo em São 

Jorge, considerando-se as informações geradas nos quadros 1 e 2 sobre os impactos do 

turismo e da rodovia, respectivamente. Impactos estes baseados nas afirmações de autores 

consagrados do turismo e em informações do DNIT que salientam: a implantação de uma 

rodovia em um núcleo urbano, ou nas suas proximidades, promove sérias modificações no 

uso e ocupação do solo pelo forte poder de atração que a mesma exerce, seja aos que 

desejam expor seus produtos e serviços aos usuários da via, seja aos que procuram as 

facilidades de acesso por ela proporcionada. 

3.2 Avaliação dos efeitos socioeconômicos da pavimentação da Estrada GO-239 
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A atividade socioeconômica turística é entendida como aquela que ocorre no 

comércio, na hospedagem, no transporte, na alimentação, na prestação de serviços 

indiretos: água, esgoto, telefonia, saúde, e outros. 

Aqui avaliamos os efeitos socioeconômicos turísticos em São Jorge, 

proporcionados pela pavimentação da estrada GO-239, através de critérios: 

 Tipo de impacto e efeitos: positivo e negativo; 

 Área de influência espacial: em local (a Alto Paraíso – Vila de São Jorge) e 

regional (Centro-oeste, principalmente Goiás e DF); 

 Magnitude: refere-se ao grau que apresenta o impacto, classificado em alto e 

moderado; 

 Duração: determina a persistência do efeito no tempo em permanente e temporário. 

Os setores analisados neste estudo estão diretamente relacionados à geração de 

emprego e geram impacto, tanto positivo quanto negativo em São Jorge. Positivo quando a 

geração de empregos beneficiar a população autóctone, criando assim melhor qualidade de 

vida e distribuição da renda, pois a pavimentação incrementará o número de 

empreendimentos turísticos, dando melhor acessibilidade aos investidores e melhor 

comodidade ao turista e, em conseqüência, mais empregos e postos de trabalho. Negativo 

quando beneficiar à população regional, ocasionando conflitos sociais, como a geração de 

subempregos, a prostituição, a exploração de mão-de-obra barata e a marginalidade. 

A geração de empregos pode ser considerada de magnitude alta, pois atingirá toda 

a vila e a região. De duração permanente, principalmente na alta temporada, quando ocorre 

a contratação temporária. 

O aumento na geração de renda pode ser positivo quando distribuído entre os 

autóctones, e utilizado implementar os serviços turísticos. Negativo, se ficar restrito aos 

empresários do núcleo receptor, não beneficiando a comunidade. 

A função básica dos transportes é integrar as áreas urbanas à produção 

econômica. Com a melhora na qualidade da infra-estrutura, ou seja, a pavimentação da 

estrada, o fluxo turístico será ampliado positivamente. Poderá tornar-se negativo se este 

fluxo turístico não for orientado por um plano e por medidas de capacidade de carga, uma 

política de retração ao turismo de massa será fundamental. O aumento na circulação de 

mercadorias e pessoas levará à implantação de hotéis, restaurantes, modificando o sistema 

viário urbano alterando as características originais da vila, aumentando a demanda por 

estrutura básica. Com isso acabará desmistificando a rusticidade de São Jorge, que é 
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considerada a característica principal que atrai milhares de ecoturistas do Brasil e do 

mundo. 

A implantação da infra-estrutura no âmbito regional é considerada positiva, uma 

vez que a melhoria influenciará a demanda nos principais pólos emissores. Também, 

conforme evidencia a literatura de transportes, haverá uma valorização das propriedades 

lindeiras à GO-239 e demais rodovias de ligação, criando várias situações e novas 

oportunidades de investimento. A magnitude será alta, pois atingirá toda a vila e região, 

pessoas e serviços, empreendimentos e atrativos. A duração dos efeitos será permanente, 

uma vez que várias das interferências serão conferidas ao meio natural, portanto de difícil 

reversão ao quadro original. 

Quanto aos serviços de telefonia, saneamento, água e atendimento hospitalar, 

serão considerados também pontos positivos e negativos. Positivo, quando o aumento do 

fluxo turístico ocasionar investimento destes serviços. Será negativo quando houver maior 

pressão sobre a infra-estrutura da vila, causando danos ambientais ao parque, ocasionando 

problemas na distribuição de água e no monitoramento das fossas sépticas de São Jorge 

pelo aumento da quantidade de efluentes e resíduos sólidos, podendo contaminar os 

recursos hídricos. Este efeito restringe-se ao local, não percebendo sua influência direta na 

região. 

A magnitude conferida à infra-estrutura será alta, atingirá toda a vila e 

indiretamente o regional. A duração será permanente. Em épocas de alta temporada, 

problemas como à falta d’água e o número de atendimentos hospitalares poderão aumentar. 

Enfim, todos os serviços básicos deverão ser dimensionados para um público superior a 

3.000 pessoas/mês na alta temporada. 

De modo geral, a melhoria de um serviço turístico, a pavimentação da rodovia, 

proporcionará impactos às atividades socioeconômicas de São Jorge. Os impactos positivos 

são indicados pelos aspectos operacionais, em que a visão e o planejamento do turismo sob 

a ótica da sustentabilidade se faz necessário. Os impactos negativos estão relacionados ao 

uso e ocupação do solo, influenciados pela implantação de novos serviços e 

empreendimentos no espaço. 

Desta forma, sugere-se um plano de monitoramento dos efeitos causados pela 

pavimentação da estrada e do aumento dos fluxos turísticos voltados, sobretudo para os 

aspectos socioeconômicos. O ecoturismo não deve ser entendido como subcategoria do 

turismo, mas sim como um processo à parte, completo desde a produção do espaço até a 

oferta de serviços e produtos para o consumo. Para isso é preciso que exista ou estejam 

sendo propostos planos e projetos relacionados à Vila de São Jorge. 
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Para uma visão completa e resumida, apresentamos um quadro especificando os 

impactos turísticos em positivos e negativos, com magnitude, duração e tipo de efeito 

(anexo 1). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho, buscou-se os efeitos socioeconômicos do turismo de São Jorge, a 

partir da pavimentação da Estrada GO-239. Para tanto, propôs-se uma relação entre os 

transportes e os aspectos socioeconômicos turísticos. 

São Jorge é considerada ponto turístico de interesses econômicos e sociais. Recebe 

anualmente milhares de turistas do Brasil e do mundo por possuir belezas naturais e manter 

características ecoturísticas. No entanto, não possui infra-estrutura básica suficiente para 

receber seus visitantes e nem estudo de capacidade de carga, fato preocupante para o 

desenvolvimento do turismo. 

Conforme o observado, a relação dos transportes e do turismo é intrínseca, dando margem 

aos impactos socioeconômicos do turismo. E como a pavimentação da estrada GO-239 é 

uma infra-estrutura turística importante para a prática do desenvolvimento econômico, ela 

pode ser favorável às atividades na vila. Entretanto proporciona impactos positivos e 

negativos. Os positivos são indicados pelos aspectos operacionais do turismo, e os 

negativos estão relacionados ao uso e ocupação do solo. 

Ressaltamos que na concepção dos estudiosos para um turismo planejado e 

sustentável, é fundamental a existência de diferentes facilidades, como vias de acesso, 

serviços de hospedagem, alimentação e informação. Que o local disponha de infra-

estrutura, serviços, roteiros adequados, pessoal capacitado para desempenhar as atividades 

e vontade política de concentrar o desenvolvimento e a gestão de empreendimentos 

ecoturísticos. Para tanto é necessário que existam, ou sejam propostos, planos e projetos 

relacionados ao turismo, em conformidade com a estrutura da vila São Jorge. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo 1: Impactos do turismo socioeconômico de São Jorge advindos da pavimentação da Estrada GO-239 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda: 
Impactos na área de influência: (+) Positivos (-) negativos (±) positivos e negativos. 
Magnitude: (Alta) para efeitos de amplas proporções (Moderada) para efeitos de proporções pouco significativas. 

Duração: (Temporário) durante a construção da obra e nos primeiros anos (Permanente) àqueles que tem efeitos duradouras. 

Tipo de efeito: (+) positivos (-) negativos (±) positivos e negativos.  

Área de Influência Efeitos/Impactos 

local regional 

 
Magnitude 

 
Duração 

 
Tipo de Efeito 

Geração de renda + + alta permanente + 

Distribuição de renda ± + alta permanente ± 

Empregos ± + alta permanente ± 

Qualificação de mão de obra + + alta permanente + 

Escolaridade + + moderada permanente + 

Telefonia ± + alta permanente + 

Saneamento - + alta permanente ± 

Água - + alta permanente ± 

Esgoto - + alta permanente ± 

Atendimento hospitalar - + alta permanente ± 

Hotelaria ± + alta permanente ± 

Alimentação ± + alta permanente ± 

Transporte / acessibilidade ± + alta permanente ± 

Serviços de atendimento turístico + + alta permanente ± 

Urbanização ± + alta permanente ± 

Meio ambiente - ± alta permanente - 

Atrativos naturais ± ± alta permanente ± 

Atrativos artificiais ± + alta permanente + 

Serviços de guia ± + alta permanente ± 

Fluxo turístico ± + alta permanente ± 

Camelôdromos - ± alta permanente - 

Valorização do imóvel ± + alta permanente ± 
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