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3. APARECIDA DO RIO NEGRO
3.1 Caracterização Geral
3.1.1 Delimitação da Área
O município de Aparecida do Rio Negro está localizado na região central do Estado,
tendo como coordenadas geográficas 09º57’06” de latitude sul e 47º58’20” de
longitude oeste. O município tem 1.165 km2 de extensão territorial, uma altitude média
de 265 metros, e dista 70 quilômetros de Palmas.

RIO SONO

NOVO ACORDO

Fonte: SEPLAN TO - Adaptação Ruschmann Consultores 2001

Aparecida do Rio Negro limita-se ao norte com Tocantínia, Rio Sono e Lajeado; ao sul
com Palmas; a leste com Rio Sono e Novo Acordo e a oeste com Lajeado.

Figura APA 01. Mapa de localização do município no Pólo
3.1.2 Aspectos históricos
A partir de março de 1965, na busca de novas terras no município de Tocantínia,
agricultores e pecuaristas começaram a chegar, fazendo surgir o povoado de Meira
Matos, cujo nome é uma homenagem ao general-de-brigada. As famílias de Antônio
Maciel Bastos, Carlindo Vieira da Rocha, Sebastião Abreu Vasconcelos e Domingos da
Silva Rios fixaram-se no município.
A Lei Estadual nº 10.411, de 30 de dezembro de 1987, do Estado de Goiás,
transformou Meira Matos em município, com o topônimo de Aparecida do Rio Negro. O
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nome do município é uma homenagem à padroeira Nossa Senhora Aparecida e ao Rio
Negro que banha a cidade.
Em 16 de abril de 1989, o prefeito José Eurico Costa e o vice-prefeito José Martins
Barbosa saíram vitoriosos nas eleições municipais e, juntamente com a Câmara dos
Vereadores, instalaram o município em 1º. de junho, ficando sob a jurisdição da
Comarca de 3ª Estância, Miracema do Tocantins.
A festa religiosa da cidade realiza-se anualmente em 12 de outubro, dia de Nossa
Senhora Aparecida, padroeira da cidade.
3.1.3 Aspectos socioeconômicos
3.1.3.1 Aspectos sociais
O Grupo da Horta, funcionando há dez anos, é formado por crianças e adolescentes
carentes, em sua maioria, provenientes da zona rural (10 a 24 anos), que recebem
aulas de reforço escolar, pintura, artes e música. É administrado por sua fundadora e
mantenedora: irmã Irene.
São crianças marginalizadas, provenientes da zona rural, que recebem uma educação
integral orientada para o meio rural. O grupo mantém-se graças a donativos da
comunidade local, de Palmas e da região.
O trabalho é financiado por ONG’s estrangeiras, pela Cáritas e pela Federação dos
Bispos.
Demografia
A densidade demográfica de Aparecida do Rio Negro é de 3,02 hab/km². A população
de Aparecida do Rio Negro é estimada em 3.500 habitantes, sendo 1.858 homens e
1.664 mulheres. (ver tabela ANA 01, anexo A).
Dados fornecidos pela SEPLAN (1998) indicam que o coeficiente de mortalidade infantil
em Aparecida do Rio Negro foi de zero e a taxa de natalidade, de 13,5. A maior parte
da população tem entre dez e 14 anos, totalizando 525 habitantes (ver tabela ANA 02,
anexo A).
A distribuição da população urbana e rural, mostra um decréscimo contínuo em
prejuízo da população rural, o que indica uma possível mudança das características
sociais básicas do município. A população rural passou, em 1991, de 1.235 habitantes
para somente 935 em 2000, enquanto que a urbana cresceu de 2.075 para 2.735
habitantes no mesmo período (ver tabela ANA 05, anexo A).
•

Natalidade/mortalidade - expectativa de vida

Em 2000, foram registrados 22 nascimentos e quatro óbitos (ver tabela ANA 03, anexo
A).
•

Estrutura familiar/social – lideranças

O Censo do IBGE de 2000 mostrou que 778 pessoas são chefes de família e 575,
cônjuges (ver tabela ANA 04, anexo A).
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Condições de vida
•

Aspectos educacionais

A razão mais comum para que os estudantes abandonem as escolas antes de finalizar
o ano letivo é a falta de interesse da família e suas condições socioeconômicas.
Os principais problemas enfrentados pela área da educação são os transportes
insuficientes e precários, a falta de merenda escolar e a falta de cursos
profissionalizantes.
Entre as entidades estaduais encontram-se as seguintes:
• Secretaria Estadual da Fazenda: Coletoria
• Secretaria da Educação: Colégio Estadual Meira Matos
• Secretaria da Saúde: PACS
A Prefeitura Municipal é composta pelas seguintes secretarias:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secretaria da Educação
Secretaria da Saúde
Secretaria do Desenvolvimento e Promoção Social
Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer
Secretaria da Administração
Secretaria da Educação e Cultura
Secretaria da Produção
Secretaria de Obras, Transportes e Serviços
Secretaria de Finanças

Entre os órgãos federais:
• Ministério da Saúde: FUNASA
• Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
• Salários
Os salários são, mormente, menores que um salário mínimo, sendo que os setores de
comércio e serviços são os maiores pagadores dessa faixa salarial. Nota-se, com
pequena expressividade, salários entre sete e dez salários mínimos pagos pelo setor
de serviços (ver tabelas ANA 06 E ANA 07 , anexo A).
3.1.3.2 Aspectos econômicos
Agricultura
Detectou-se que, entre os anos de 1997 e 1998 houve um decréscimo na agricultura,
tanto no plantio quanto na colheita, especialmente nos cultivos do arroz e do milho. A
mandioca, mesmo com produção menor (passou de 960 toneladas para 670) e redução
na área plantada, manteve a mesma produtividade. A banana apresentou um pequeno
crescimento nos anos em estudo, passando de 58 mil cachos, em 1997, para 63 mil
cachos em 1998 (ver tabela ANA 08, anexo A).
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Criação animal
A pecuária no município teve, nos últimos anos, como resultado uma densidade de um
bovino para cada 4,16 hectares, com um rebanho de 28.000 mil cabeças. (ver tabela
ANA 09, anexo A).
Indústria
A extração e o engarrafamento de água mineral é uma das poucas atividades
econômicas estabelecidas no município. Sua produção é vendida para Palmas,
Maranhão, Pará, Goiás e Bahia.
A marcenaria, a olaria e as serralherias são classificadas como outras atividades
industriais.
Os maiores problemas enfrentados pela indústria, para escoamento de sua produção,
relacionam-se ao acesso a outros municípios, devido à precariedade das estradas.
Comércio e serviços
A economia local modesta mantém-se ativa graças a 35 estabelecimentos comerciais.
3.1.3.3 Impostos
Entre as atividades geradoras de recursos para o município, destacam-se o setor
pecuário e o setor de energia elétrica. Entre os anos de 1996 e 1997, foram
responsáveis por quase 60% da arrecadação municipal. Outro setor de destaque para
a economia é o de combustível que, depois de dois anos situado entre 4% e 6%,
passou abruptamente para a casa dos 37%, aumentando de seis e nove vezes a sua
arrecadação. O setor do comércio manifestou um pequeno crescimento, o de
transporte manteve-se estável, assim como os setores da indústria e da agricultura ,
que contribuíram com menos de 1%. Já o setor de comunicações acusou uma
diminuição de quase 35% na sua contribuição (ver tabelas ANA 10 e ANA 11, anexo
A).
3.1.3.4 Ocupação e uso do solo - urbano e rural
A maior parte das terras do município é composta por pastagens artificiais utilizadas
na produção agropecuária e por pastagens naturais. As terras improdutivas
representam 10,12% da área de Aparecida do Rio Negro (ver tabela ANA 12, anexo
A).
•

Estrutura fundiária

A maior área do município é representada por latifúndios (propriedades entre 1.000 e
10.000hectares), totalizando 27 estabelecimentos e cerca de 60% da área. Em
contraposição, estão os minifúndios, com até dez hectares, representando apenas
0,04% do território do município (ver tabelas ANA 13 e ANA 14, anexo A).
3.1.3.5 Infra-estrutura básica
Infra-estrutura de acesso
A proximidade de Aparecida do Rio Negro com a capital, Palmas, é um fator positivo a
ser considerado durante as primeiras etapas do processo de desenvolvimento do
ecoturismo. A qualidade dos seus recursos e a hospitalidade da sua população podem
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ser os elementos mais importantes para atrair os visitantes de Palmas para programas
curtos no município, especialmente nessa fase de implantação de políticas e
investimentos turísticos.
Tabela APA 01. Distâncias em relação aos demais municípios em estudo
Origem
Distância(km)
Estrada
Tocantínia
75
Estadual
Novo Acordo
51
Estadual
Santa Tereza
40
Municipal
Palmas
68
Municipal
Lajeado
102
Municipal
Porto Nacional
130
Municipal
Rio Sono
110
Estadual/Municipal
(Fonte: SEPLAN, 2000)

Aparecida do Rio Negro é servida pela Viação Paraíso. Para atendimento do
transporte aéreo, o município conta com uma pista de pouso não pavimentada com
um quilômetro de extensão para atender aeronaves de pequeno porte.
Trecho
Aparecida/Palmas

Tabela APA 02. Freqüências e horários
Freqüência
Horário de saída
Horário de chegada
Diária
07h30
17h00

(Fonte: Trabalho de campo realizado)

Infra-estrutura urbana
•

Abastecimento de água

A porcentagem aproximada de residências urbanas servidas de água tratada é de
70% de acordo com os dados fornecidos por SANEATINS, 2001.

•

Rede de esgotos

A cidade não possui um sistema de esgoto coletivo, sendo usada a fossa séptica,
segundo a Prefeitura Municipal de Aparecida do Rio Negro.
•

Limpeza pública

A prefeitura de Aparecida do Rio Negro organiza a coleta de lixo no município. Não
existe aterro sanitário e os resíduos são lançados em um “lixão” a céu aberto, dados
obtidos na Prefeitura Municipal de Aparecida do Rio Negro.
•

Energia elétrica

O município é atendido por rede de distribuição primária de 13,8 KV, trifásica, com
origem na subestação Palmas II. A voltagem é de 220 V de acordo com Celtins, 2001.
Equipamentos e serviços
•

Saúde

O município conta com um posto de saúde composto por uma equipe de dois médicos,
um enfermeiro, quatro auxiliares de enfermagem.
Em 2000, as doenças identificadas, mais comuns, foram hipertensão, diabete e
doenças respiratórias.
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•

Serviço de comunicações

Não existem emissoras de rádio e TV no município. O Jornal Rio Negro é o único em
circulação na cidade, dados obtidos mediante trabalho de campo realizado em 2001.

•

Oficinas mecânicas

Há três oficinas mecânicas e três borracharias, além de um posto de gasolina,
segundo a Prefeitura Municipal de Aparecida do Rio Negro.
•

Segurança

Os delitos mais comuns no município são o uso de drogas, pequenos furtos, ameaças
e rixas. A falta de delegado permanente, o número insuficiente de policiais e o difícil
acesso à comarca de Tocantínia são problemas freqüentes. Não há corpo de
bombeiros atendendo à população, dados obtidos mediante trabalho de campo
realizado em 2001.
3.1.4 Aspectos ambientais relevantes
As características ambientais relevantes de Aparecida do Rio Negro consistem em sua
vegetação xeromorfa aberta, dominada e caracterizada por um estrato herbáceo. Há
presença também de mata ciliar ao longo dos rios de sua rede hidrográfica, que é
formada, basicamente, pelo Rio Tocantins e pequenos afluentes.
A vegetação natural é um dos recursos mais afetados pelo sistema produtivo existente
no município, que se utiliza de técnicas agropecuárias como as “limpas” e as
queimadas para preparar o solo para o plantio.
3.2 ASPECTOS TURÍSTICOS
3.2.1 Levantamento dos principais atrativos/recursos
3.2.1.1 Atrativos naturais
•

Lagoa do Luizão

Tipo: Lagoa.
Localização: No km 10 da Estrada Aparecida – Fazenda Palmeiras.
Distância da sede municipal: 10 km.
Condições de acesso: É necessário deslocar-se da cidade, atravessar a ponte sobre
o Rio Negro, seguindo em direção à Fazenda Palmeiras até o km 10, entrando à
direita e seguindo aproximadamente mais 300 metros.
Propriedade: Particular.
Infra-estrutura: Conta com lugar para estacionamento, sem nenhum tipo de
equipamento ou serviço.
Capacidade de recepção: 2 ou 3 grupos com mais de 15 pessoas.
Estado de conservação: Boas condições, mas suas águas são intermitentes.
Lagoa de águas intermitentes (seca no período de maio a outubro). Formada por um
espelho de água de mais ou menos 1 km2 , é uma das poucas dessa região. Poderá
ser utilizada para atividades e esportes aquáticos, banho e contemplação.
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Autor: Jesus M. Delgado Mendez

Figura APA 02. Foto da Lagoa do Luizão
•

Cachoeira da Amélia

Tipo: Cachoeira.
Localização: Fazenda Salitro.
Distância da sede municipal: Cerca de 33 km de distância.
Condições de acesso: O fator mais limitante para a visita à cachoeira da Amélia é a
autorização para entrar na propriedade.
Propriedade: Particular.
Infra-estrutura: Conta com lugar para estacionamento, sem nenhum tipo de
equipamento.
Capacidade de recepção: O atrativo tem qualidade estética mas é de espaço
reduzido, com capacidade para poucas pessoas (6 a 8).
Estado de conservação: Regular
Está aberta à visitação somente com autorização dos proprietários. Trata-se de uma
pequena queda d’água, dentro de um estreito córrego. É protegida pela vegetação,
com uma pequena poça e volume de água em superfície rochosa. A cachoeira da
Amélia é um dos recursos mais conhecidos pelos moradores locais. A piscina mais
profunda tem de 2m2 a 3 m2 e há risco de deslizamento de pedras.
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Autor: Jesus M. Delgado Mendez

Figura APA 03. Foto da Cachoeira da
Amélia
•

Cachoeiras do Angico Preto

Tipo: Cachoeira.
Localização: Fazenda Angico Preto, nas margens do Rio Balsa, na qual há um
remanso conhecido como “Remansão".
Distância da sede municipal: 30 km.
Condições de acesso: O deslocamento até a cachoeira de 30 metros de altura é feito
por barco ou por carro que percorre uma pequena distância. Para se fazer o percurso
por terra necessita-se de uma autorização do proprietário. Para a outra cachoeira de
20 metros só há um acesso pelo rio. Os barcos saem da divisa do município de Novo
Acordo com Aparecida do Rio Negro e o passeio leva cerca de 30 minutos.
Propriedade: Particular.
Infra-estrutura: Nenhuma.
Capacidade de recepção: Grupos de até 15 pessoas.
Estado de conservação: Boa.
Essas cachoeiras são muito utilizadas como praia e para atividade de pesca de
caranhas, piavanhas e jaús.
•

Cachoeiras do Alto da Serra

Tipo: Cachoeira.
Localização: Fazenda Alto da Serra.
Distância da sede municipal: Aproximadamente 29 km.
Condições de acesso: Da entrada da fazenda até a primeira das cachoeiras,
atravessa-se, por aproximadamente 15 minutos a pé, um campo que leva até a queda
d’água em dois níveis, de 25 a 30 metros de altura, protegida por uma mata
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Autor: Jesus M. Delgado Mendez

exuberante e úmida. A poucos metros da primeira, encontra-se outra cachoeira com
altura aproximada de 40 metros. O acesso à parte mais baixa das cachoeiras pode ser
feito de maneira precária, o que não acontece com a superior, que é perigosa, estreita
e muito frágil.
Propriedade: Particular.
Infra-estrutura: Nenhuma.
Capacidade de recepção: Grupos de menos de 10 pessoas.
Estado de conservação: Excelente

Figura APA 04. Foto da Cachoeira do
Alto da Serra
•

Cachoeira do Veloso

Tipo: Cachoeira.
Localização: Fazenda Serra Alta.
Distância da sede municipal: 35 km.
Condições de acesso: O percurso da sede da fazenda até a cachoeira é de 20
minutos. O caminho pelo meio da mata é bastante íngreme, com descidas abruptas e
sem facilidades.
Propriedade: Particular.
Capacidade de recepção: Capacidade de carga estimada em menos de 10 pessoas,
por vez.
Infra-estrutura: Incompleta.
Estado de conservação: Excelente.
Constitui-se num agrupamento de cachoeiras de pequeno porte e de muito volume
d’água, banhando uma área fechada de mata, sem degradação, apenas utilizada
pelos proprietários. Sua vista é excelente. O visitante pode utilizar o local para banhos.
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Figura APA 05. Foto da Cachoeira do Veloso
•

Cachoeira do Santana

Tipo: Cachoeira.
Localização: 5,2 km da Cachoeira do Veloso, na Fazenda Santana.
Distância da sede municipal: 34 km de Aparecida, em direção a Palmas.
Condições de acesso: Fácil.
Propriedade: Particular.
Infra-estrutura: Parcial.
Capacidade de recepção: Grupos com menos de 10 pessoas.
Estado de conservação: Boa.
Trata-se de uma cachoeira com cerca de sete metros de altura no centro de uma
fazenda de vocação agropecuária, encravada no meio de uma mata ciliar bastante
conservada. Sua água cristalina e azulada, entre rochedos, faz desse recurso um
lugar especial para banhos e contemplação.

Autor: Jesus M. Delgado Mendez

Apesar de não estar aberta à visitação, seu potencial de integração com atividades
turísticas rurais é elevado, devido à característica do lugar e sua proximidade da sede
da fazenda (1.500 m de distância).

Figura APA 06. Foto da área da Cachoeira do Santana
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•

Balneário do Rio do Sono

Tipo: Balneário.
Localização: Fazenda Ponta-Porã.
Distância da sede municipal: 28 km.
Condições de acesso: O acesso é fácil mas requer autorização do proprietário da
fazenda.
Propriedade: Particular.
Infra-estrutura: Nenhuma.
Capacidade de recepção: Estima-se sua capacidade natural em 10 campistas/dia, e
para banho cerca de 20 pessoas por vez.
Estado de conservação: Apesar de bastante conservado, apresenta efeitos da
utilização, especialmente no que se refere ao lixo e à vegetação.
Lugar freqüentado por moradores locais que o utilizam como área de banho e área de
camping. O rio é utilizado para atividades aquáticas menos radicais.

Autor: Jesus M. Delgado Mendez

O atrativo está 150 metros afastado do ponto de estacionamento e é constituído por
uma praia de águas límpidas, protegidas por um banco de areia fina e clara; apresenta
inclinação acentuada, o que dificulta a circulação de visitantes. O lugar é de certa
fragilidade, o que reduz a sua capacidade de carga, especialmente como área de
camping.

Figura APA 07. Foto do balneário Rio do Sono
•

Nascente das Cutias

Tipo: Nascente.
Localização: Fazenda Reta das Cutias.
Distância da sede municipal: 17 km.
Condições de acesso: Fácil.
Propriedade: Particular.
Infra-estrutura: Parcial.
Capacidade de recepção: Grupos de até 10 pessoas.
Estado de conservação: Regular.
Local onde nasce um manancial (olho d’água) de altíssima qualidade química, no
centro de uma mancha de vegetação nativa de mais de mil hectares, dentro da
Fazenda Reta das Cutias, que desenvolve intensa atividade agrícola e pecuária. Seus
proprietários têm interesse em trabalhar com ecoturismo e turismo rural.
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O volume de água produzido é significativo e forma duas piscinas artificiais de águas
azuladas e transparentes. Parte da água é conduzida por tubos de PVC e utilizada
para mover rodas d’água com fins energéticos.

Autor: Jesus M. Delgado Mendez

A potencialidade desse recurso está no fato de que se encontra rodeado por uma
significativa mancha vegetal, pouco comum em propriedades privadas com interesse
de proteção permanente, agregado ao seu potencial para turismo rural.

Figura APA 08. Foto do detalhe das piscinas na nascente das Cutias
3.2.1.2 Recursos culturais
Manifestações folclóricas
As manifestações folclóricas religiosas mais importantes que ocorrem no município
são: Festa da Padroeira, celebrada na última semana de julho; as festas juninas e a
Romaria de São Sebastião. Todos os anos, na Semana Santa, um grupo de jovens
encena a Paixão de Cristo com a intenção de converter o espetáculo em uma atração
turístico-religiosa.
Manifestações artísticas
Artur Shigeru Suzuki é um artesão local que realiza obras de arte com madeira
(principalmente pau-sassafraz). Seus trabalhos são móveis e acessórios rústicos,
feitos com criatividade e aproveitamento de materiais reciclados. Suas obras podem
ser encontradas em Goiânia, Brasília e São Paulo.
3.2.2 Infra-estrutura turística
Meios de hospedagem
•

Paineiras Hotel e Restaurante

Tipo: Hotel.
Localização: R. Antônio B. Luz s/nº - Centro - Tel: (63) 538-1152.
Total de UH's e de leitos: 13 apartamentos, todos com ventiladores e apenas um
apartamento com ar-condicionado.
Serviços e equipamentos: Sala de TV, lavanderia, restaurante e estacionamento.
Valor da diária: R$ 10,00 (duplo) e R$ 8,00 (single).
Origem dos hóspedes: Palmas, Miracema e Goiânia.
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Taxa de ocupação: A época de maior ocupação ocorre no mês de julho, com 90%, e
a baixa temporada é em janeiro, alcançando apenas 10% da ocupação. A média anual
é calculada em 70% durante os últimos três anos.
Conta com três empregados permanentes e um temporário, sem nenhum tipo de
treinamento especial.
•

Poliana Restaurante e Dormitório

Tipo: Dormitório.
Localização: Praça. José Eurico Costa s/nº - Centro - Tel: (63) 538-1205.
Total de UH's e de leitos: 8 apartamentos, dos quais 4 com banheiro.
Serviços e equipamentos: Sala de TV, ventiladores, mosquiteiro e restaurante.
Valor da diária: As diárias vão de R$ 5,00 a R$ 15,00, dependendo do número de
camas e da presença ou não de banheiro.
Origem dos hóspedes: Palmas e Porto Nacional.
Taxa de ocupação: O mês de maior ocupação é julho, alcançando 100%, e o de
menor ocupação é agosto, chegando a 30%.
Conta com três empregados permanentes sem passar por qualquer programa de
capacitação.
Alimentos e bebidas
•

Paineiras Hotel e Restaurante

Tipo: Restaurante.
Localização: R. Antônio B. Luz s/nº - Centro - Tel: (63) 538-1152.
Capacidade de atendimento simultâneo: Até 20 pessoas.
Preço médio: R$ 4,00, por pessoa.
Origem dos clientes: Palmas, Miracema e Goiânia.
Horário de funcionamento: Das 07h00 às 22h00, diariamente.
A época de maior ocupação ocorre no mês de julho e a de menor ocupação é em
janeiro.

•

Restaurante e Lanchonete Frutos da Terra

Tipo: Restaurante.
Localização: Av. dos Estudantes s/nº - Centro.
Capacidade de atendimento simultâneo: Até 20 pessoas.
Preço médio: R$ 3,00 por pessoa.
Origem dos clientes: Palmas e região.
Horário de funcionamento: Das 07h00 às 23h00, diariamente.
•

Poliana Restaurante

Tipo: Restaurante.
Localização: R. Antônio B. Luz s/nº - Centro - Tel: (63) 538-1205.
Capacidade de atendimento simultâneo: Até 15 pessoas.
Preço médio: R$ 6,00 por pessoa.
Origem dos clientes: Palmas.
Horário de funcionamento: Das 07h00 às 23h00, diariamente.
O mês de maior ocupação é julho, e o de menor ocupação é agosto.
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•

Lanchonete Girassol

Tipo: Lanchonete.
Localização: Praça. José Eurico Costa s/nº - Centro.
Capacidade de atendimento simultâneo: Até 30 pessoas.
Preço médio: R$ 1,00 por pessoa.
Origem dos clientes: Palmas e região.
Horário de funcionamento: Das 06h00 à 24h00, diariamente.
Entretenimentos
•

Clube Recreativo de Aparecida

Tipo: Clube.
Localização: No centro da cidade próximo ao Rio Negro.
Capacidade de atendimento simultâneo: Cerca de 800 pessoas.
Horário de funcionamento: Funciona apenas em dias de festa.
É utilizado pelos sócios do clube, que pagam uma taxa de R$ 5,00 a R$ 40,00 por
festa. O lucro da bilheteria é repartido entre os organizadores das festas.
•

Balneário do Rio Negro

Tipo: Balneário.
Localização: No Centro, próximo ao Clube Recreativo de Aparecida.
Propriedade: Pública.
Capacidade de atendimento simultâneo: Grupos de mais de 15 pessoas.
Origem dos clientes: Habitantes locais.
Local público intensamente utilizado pela população local para banhos e esportes.
Encontra-se deteriorado pelo uso, especialmente porque passa por afluentes do Rio
Negro, muito poluído por resíduos domésticos sólidos.
3.3 PERFIL DO USUÁRIO
Não há dados disponíveis sobre o fluxo turístico local. Pelas informações dos
comerciantes e hoteleiros, o maior fluxo de pessoas que vêm ao local é de Goiânia,
Palmas, Porto Nacional e Miracema.
Os motivos principais dos deslocamentos são as visitas a familiares e negócios. O
maior fluxo ocorre na época de férias e nas datas festivas, especialmente as
religiosas.
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