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RESUMO 

 

O presente trabalho visa analisar o potencial turístico como instrumento de sustentabilidade 

ambiental no município do Rio da Conceição – TO. Atualmente a atividade turística é bem 

constante no nosso cotidiano, proporcionando efeitos tanto positivos como negativos, no meio 

social, ambiental como no econômico. Para analisar estes efeitos, foi realizada a aplicação de 

um questionário direcionado para os proprietários dos atrativos turísticos do município do Rio 

da Conceição. Os questionários foram aplicados via site Google Forms, com objetivo de 

averiguar a sustentabilidade ambiental dos atrativos turísticos no município, além de identificar 

alguns pontos através busca de informações que possam adequar os requisitos ambientais para 

a melhoria e valorização dos atrativos turísticos presentes na região. Em torno de 71,4% dos 

proprietários dos atrativos responderam que existe algum tipo de orientação sobre questões 

ambientais para os turistas. Foi verificado que  85,7% dos funcionários apresentam algum tipo 

de capacitação ou treinamento para a realização do seu trabalho. A partir da obtenção da maior 

parte dos dados, será realizada uma seleção dos Indicadores Chave de Sustentabilidade 

observados, resultando na interação e definição das necessidades econômicas, sociais e 

ambientais sem causar danos ou perturbação ao meio, mantendo a integridade cultural dos 

processos ecológicos essenciais, da diversidade biológica e dos sistemas que garantem a 

manutenção destes ambientes naturais. 
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INTRODUÇÃO 

O turismo é considerado uma das principais atividades realizadas pelo setor econômico 

de países desenvolvidos e aqueles em desenvolvimentos. Apesar de ser uma atividade 

complexa, ela representa contribuições significativas para a balança comercial de países, onde 

esse mercado tem elevada representatividade (RAMOS, 2004; SILVA, 2004).  No Brasil, o 

turismo é considerado uma das atividades que implicam significativamente na economia, 

contribuindo para o crescimento e desenvolvimento do país (OLIVEIRA, 2007; RAMOS 2004). 

Dados mostram que em 2019, as atividades turísticas apresentaram uma arrecadação de 



 

R$136,7 bilhões, a maior registrada nos últimos anos e gerando cerca de 2,9 milhões de 

empregos neste setor (ALVES, 2020). 

Apesar desta atividade apresentar representatividade de grande valor social, econômico 

e ambiental, trazendo diversas mudanças ao local onde foi instalada, ela também traz junto 

impactos negativos a serem considerados. Com a chegada do turismo moderno, este trouxe 

consigo diferentes impactos ambientais, sendo caracterizados como impactos positivos, aqueles 

que contribuem para o subsídio na conservação do local, além de gerar diferentes efeitos, tanto 

ambientais, sociais e culturais; já os negativos, que são bem visíveis como o acúmulo de lixo, 

poluição da água e do solo (FANDÉ E PEREIRA, 2014). 

No entanto, para que a atividade turística seja feita de maneira que contribua para o 

crescimento dos três pilares, social, cultural e ambiental, é necessário a introdução de um 

planejamento e uma gestão com qualidade para evitar problemas socioambientais. Assim, 

orientando e conscientizando os turistas no uso de práticas que contribuam na manutenção e 

qualidade do ambiente visitado, visando causar o menor impacto possível (ALMEIDA, 2009). 

O planejamento das atividades turísticas que envolvam todos os indivíduos que nela têm acesso, 

é um ponto crucial para o desenvolvimento do turismo “ecologicamente correto”, ressaltando 

que, sem um devido planejamento, pode resultar em impactos relevantes ao ambiente (COSTA 

e da COSTA, 2009). 

Assim, a necessidade de um planejamento incluindo um conjunto de indicadores é 

fundamental na prestação de serviço de qualidade ao consumidor, no qual, este conjunto de 

indicadores estima a viabilidade, o desempenho e a sustentabilidade de um sistema eficiente na 

gestão ambiental, sendo de suma importância na organização empresarial (HANAI,2017). 

Partindo desse princípio, pode-se definir como finalidade desta pesquisa verificar quais seriam 

os indicadores de sustentabilidade a serem utilizados como instrumentos de políticas ambientais 

na verificação, no controle e na prevenção dos danos causados ao meio ambiente pelo turismo 

na cidade do Rio da Conceição no Estado do Tocantins.   

 

METODOLOGIA 

Neste trabalho  utilizou-se uma pesquisa exploratória seguindo a metodologia utilizada 

por Teixeira (2013), com foco em analisar o potencial turístico no município de Rio da 

Conceição. Foi aplicado um questionário estruturado para os 5 proprietários de atrativos 

turísticos, localizados no município do Rio da Conceição. O questionário foi disponibilizado 

para preenchimento através do Google Forms, com objetivo de averiguar dados e informações 

sobre os requisitos relacionados à sustentabilidade ambiental com os proprietários dos atrativos 

turísticos presentes na região. 

O questionário foi direcionado considerando questões que procuravam abordar tópicos 

importantes sobre a atividade do turismo e sua capacidade no desenvolvimento econômico, os 

benefícios e prejuízos acarretados pela prática turística, sobre a preservação do patrimônio 

natural, o comprometimento das autoridades locais no saneamento básico, coleta e reciclagem 

de lixo e na preservação das atrações turísticas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com as respostas analisadas dos proprietários dos atrativos, 71,4% disseram 

que existe algum tipo de divulgação do atrativo turístico, sendo através de redes sociais 



 

divulgadas pelas próprias agências locais, pelo SEBRAE, através de banners em restaurantes 

do município e até de propaganda espontânea. Entretanto, não houve citação de que a 

divulgação por parte do município (prefeitura) é realizada, sendo de grande importância para o 

incentivo do turismo onde há o crescimento da economia para a região.  

Em relação ao acesso dos atrativos, a maior parte dos entrevistados consideraram a 

condição das estradas como boa em época de seca e ruim na época de chuvas. Portanto, quando 

disponibilizado um bom acesso ao atrativo possibilita uma forma mais rápida e com qualidade 

aos turistas, que em condições inadequadas deixa uma impressão de descaso do acesso aos 

turistas durante o percurso da cidade aos atrativos. Foi colocado pela maioria, em torno de 100% 

das estruturas físicas dos locais, apresentam-se boas para receber os turistas, dispondo de locais 

como área de camping, uma casa rústica, com água, energia e banheiro, além de considerar a 

presença de pousadas na cidade com o fornecimento de café da manhã, equipamentos de 

segurança e seguro pessoal.  

 Em torno de 71,4% dos proprietários dos atrativos responderam que existe uma 

orientação sobre a educação ambiental para os turistas. Em relação a este quesito foi colocado 

que em 57,1% dos locais possuem coletores simples para o recolhimento do lixo realizado pela 

prefeitura. Em alguns atrativos essa coleta é realizada 1 a 2 vezes por semana outros atrativos 

não existe coleta no local por ser atrativo afastado da cidade, o mesmo é realizado pelos 

condutores, turistas e proprietários dos atrativos. Apenas em 14,3% destes locais é realizada a 

prática de coleta seletiva de lixo sem nenhum ganho financeiro. 

 Em alguns atrativos o fluxo turístico foi considerado pelos entrevistados como mediano 

a baixo durante os finais de semana, dias de feriado e período de férias, durante o período atual. 

A cada atrativo varia a quantidade de pessoas que trabalham diretamente, sendo que a presença 

de duas pessoas, ou mais, para a manutenção do local no caso do camping, duas na lagoa da 

serra, três ou mais condutores para atrativo de boia cross. Em torno de quatro pessoas estão 

envolvidas na farinhada do preto e até vinte pessoas envolvidas nos demais atrativos como a 17 

travessias (trilha aquática), mirante do cerrado e a cachoeira do brejo limpo. A quantidade de 

pessoas que trabalham diretamente nos atrativos é em torno de 50% advindas do município do 

Rio da Conceição – TO, sendo que 85,7% apresentam algum tipo de capacitação ou treinamento 

para a realização do seu trabalho, sendo que no levantamento foi verificado que a maior parte 

das pessoas não trabalham de carteira assinada. 

  Para se ter acesso a entrada aos pontos turísticos do município de Rio da Conceição –

TO, o valor varia entre R$15,00 até R$100,00 por pessoa. Dentre os proprietários dos atrativos, 

relataram que somente 14,3% são naturais do município em questão, o que faz com que a maior 

parte da exploração turística do município seja com pessoas de outras regiões. Em situações de 

acidentes ou emergência, os atrativos possuem um atendimento para resolvê-los, recebendo o 

primeiro atendimento por um condutor local, sendo conduzido para a Unidade básica de saúde 

do município pelos guias que são treinados e possuem equipamentos com os itens de primeiros 

socorros. Em tempos de pandemia são realizados todos os protocolos necessários, sendo que as 

listas de contatos da equipe de saúde e do sistema de gestão de segurança são disponibilizadas 

para maior segurança dos turistas.  

A região não apresenta uma estrutura adequada para o tratamento de efluentes líquidos 

gerados com o intuito de uma prevenção da contaminação das águas locais, sendo que também 



 

não apresenta uma geração de energia com a utilização de fontes renováveis. Os proprietários 

entrevistados concordaram que a atividade turística contribui para o desenvolvimento do 

município com o aumento no fluxo de pessoas, trazendo renda ao município, aumentando a 

geração de emprego em todos os segmentos relacionados à atividade. 
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