“Revelando Tocantins” apresenta panorama da oferta turística do estado
Um convênio inédito entre o Ministério do Turismo e a Fundação Assis Chateaubriand (FAC) deu
origem ao projeto “Revelando Tocantins – Turismo Consciente, Futuro Sustentável”, que em
dezembro de 2010 apresentará um amplo panorama do potencial turístico do Tocantins, visando
implantar um sistema de governança do turismo no estado, com a participação de todos os agentes
desta cadeia. Um Termo de Cooperação Técnica entre a FAC e o Governo do Estado do Tocantins,
pela Agência de Desenvolvimento Turístico do Tocantins (ADTUR), será assinado em cerimônia
que apresenta o projeto, no próximo dia 29 de abril, às 9h30, no Palácio do Araguaia, Praça dos
Girassóis, em Palmas.
O recente crescimento da economia brasileira e do turismo no país reafirma a oportunidade dos
estados se prepararem para o atendimento dos mercados nacionais e internacionais. Por sua rica
biodiversidade, importantes recursos hídricos e atrativos histórico-culturais únicos, o Tocantins
surge como potencial referência turística entre os destinos de brasileiros e estrangeiros. Como
Manaus será uma das sedes da Copa do Mundo de 2014, coloca-se a possibilidade concreta de
atração de fluxos turísticos da região amazônica para conhecer roteiros que incluam os destinos do
Tocantins. Da mesma forma, os Jogos Olímpicos de 2016 que ocorrerão no Rio de Janeiro, surgem
como oportunidade para atração de turistas estrangeiros.
O projeto fará um inventário georreferenciado dos atrativos de cada município, do acesso, serviços
e infraestrutura turística disponíveis. Aplicará metodologias de análise de hierarquias e viabilidade
dos atrativos, facilitando a definição de políticas públicas para o setor, além do desenvolvimento de
um sistema que reunirá todas as informações sobre os atrativos, serviços e infraestrutura
disponibilizados num site específico sobre o projeto. Estão previstas ainda ações de capacitação
em gestão e oficinas de capacitação da governança local. O trabalho será realizado em 23
municípios pertencentes a quatro grandes regiões do estado, com maior potencial de visitação e
onde já se realizam atividades de ecoturismo, sol e praia, pesca esportiva, turismo de aventura,
turismo histórico-cultural e de negócios. São elas:
Serras e Lago – no centro do estado, diferencia-se pela singularidade de seus atrativos históricoculturais, que compreendem o período de exploração aurífera do centro-norte e por seus recursos
naturais. Inclui os municípios de Brejinho de Nazaré, Ipueiras, Lajeado, Monte do Carmo, Palmas,
Paraíso do Tocantins e Porto Nacional.

Praias e Lagos do Cantão – localizada no oeste do Tocantins, inclui a maior ilha fluvial do mundo,
a Ilha do Bananal, e toda rica biodiversidade da área de transição entre os biomas Cerrado e
Amazônia, além das praias do rio Araguaia e lagos do Cantão. Compreende os municípios de
Araguacema, Caseara, Pium e Lagoa da Confusão.
Serras Gerais – no sul do estado, traz as cachoeiras e corredeiras da Serra Geral, remanescentes
de comunidades quilombolas, e o destacado conjunto arquitetônico e paisagístico de Natividade,
cidade tombada como patrimônio histórico-cultural nacional. A região contém os municípios de
Almas, Arraias, Aurora do Tocantins, Dianópolis, Natividade, Paranã, Rio da Conceição e
Taguatinga.
Encantos do Jalapão – ao leste do estado, a biodiversidade de ricos ecossistemas, onde existe o
capim-dourado que serve de matéria-prima para peças artesanais, além de comunidades
quilombolas e aspectos culturais diferenciam a região do Jalapão. Seus municípios são: Mateiros,
Novo Acordo, Ponte Alta do Tocantins e São Félix do Tocantins.
Assessoria de Imprensa
FAC – Projeto Revelando Tocantins
Heloisa Bio Ribeiro
heloisabio.fac@gmail.com
61. 8174-7298 e 61. 3364-0670

