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RESUMO: O objetivo do estudo foi analisar os processos que marcaram as transformações na 

paisagem da cidade de Três Ranchos/Goiás, em função da atividade turística nos anos de 1982 a 

2014. A relevância da pesquisa se acerca na busca de compreender o turismo não somente pelo 

viés econômico, mas também pela organização de espaços que impõe novos ritmos às áreas 

onde este se estabelece. Foram utilizados os seguintes procedimentos metodológicos: a) 

pesquisa teórica sobre turismo/paisagem no campo da geografia e b) a pesquisa documental. 

Três Ranchos teve sua paisagem transformada pelas adaptações às necessidades do capital 

passando a se desenvolver em função da atividade turística. Dentro do processo intitulado por 

alguns autores como “turistificação”, os espaços se adaptam para atender à satisfação dos que 

chegam, no caso, os turistas. 

PALAVRAS-CHAVE: Turismo, paisagem e transformações. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Como recorte espacial, elege-se o município de Três Ranchos que possui uma área de 

282,064 quilômetros quadrados. O acesso à cidade se dá pelas rodovias BR-352 e GO-330. Fica 

a 270 quilômetros de Goiânia (Capital do estado de Goiás) e a 315 quilômetros de Brasília 

(Capital brasileira).  Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base no 

Censo Demográfico 2010, a população é de aproximadamente 2.819 habitantes, com estimativa 

para 2015 de 2.889, e é composta majoritariamente por moradores que residem na área urbana, 

onde estão concentrados os principais estabelecimentos e serviços do município. 

O Produto Interno Bruto (PIB) é de 32.038 mil reais, sendo este um importante indicador da 

atividade econômica municipal, pois mede toda a riqueza produzida em um ano. O desempenho 

do índice é decorrente do desempenho dos setores que compõem a economia. Segundo o 

Instituto Brasileiro Geografia Estatística (2010), o setor de prestação de serviços foi o que mais 

contribuiu para a produção dessa riqueza econômica, desse modo, a relevância deste setor reflete 
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uma economia dependente da administração pública municipal e também da contribuição do 

turismo para a geração de riquezas no município.  

O município tem como principal característica a presença do “Lago Azul”, nome dado ao 

lago artificial formado pelo barramento do Rio Paranaíba para construção da Usina Hidrelétrica de 

Emborcação no início da década de 1980. Após esse evento, entre os anos de 1980 e 1990, Três 

Ranchos se projetou no cenário turístico regional e nacional como balneário, conhecida como “A 

cidade do Lago Azul”, frase de marketing utilizada pela Secretaria Municipal de Três Ranchos 

(SETUR) durante muitos anos. 

 

Figura 1- Mapa de Localização do Município de Três Ranchos/GO (2016) 

 
Fonte: SIEG, 2009.   

Organização: Rodrigues, D. E. (2016). 

 

Três Ranchos tem apenas 63 anos de emancipação política e, em seu processo de 

ocupação e formação, percebe-se o papel importante do Rio Paranaíba. Segundo Sousa (2012), a 

história da formação de Três Ranchos está, ainda, relacionada aos pontos de pousos instituídos 

por tropeiros, no século XIX, oriundos da província de São Paulo, com destino aos municípios de 

Ipameri e Cidade de Goiás. Estas características se constituíram nos primeiros traços de 

povoamento do local. Diante dos fatores ligados à gênese do município se faz necessário 

destacar o posicionamento geográfico (localizado na divisa de Minas Gerais com Goiás) e a 

presença do Rio Paranaíba, que tornaram a área atrativa aos primeiros moradores para a região, 
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ou seja, aqueles que por ali passavam e acabavam se estabelecendo movidos por interesses em 

terras férteis. Três Ranchos, ainda como povoado, teve uma intensa ampliação demográfica em 

razão de dois eventos simultâneos na década de 1930: a) as descobertas de pedras preciosas; e 

b) o início da construção da linha férrea da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, que foi 

concluída em 1942.       

A chegada da ferrovia e o estabelecimento do garimpo foram os acontecimentos que 

influenciaram a produção do espaço urbano significando, para o município, a sua inserção na 

economia do estado, e exerceram importante papel em sua dinâmica econômica, social e cultural, 

o que impulsionou o processo de povoamento e urbanização. Este cenário contribuiu para a 

emancipação política de Três Ranchos que começou com a elevação da mesma à condição de 

distrito do município de Catalão, em 19 de dezembro de 1948, e a criação do município 

independente, que ocorreu em 19 de outubro de 1953. A paisagem do município passou por uma 

intensa transformação devido à construção da Usina Hidrelétrica de Emborcação, no município de 

Araguari (MG), pertencente à CEMIG. O projeto teve início em 1977 e foi concluído em 1981. 

Segundo Felipe (2004), a nova configuração espacial implicou em modificações na paisagem que 

foram percebidas no desenvolvimento das atividades locais, como diminuição de terras antes 

utilizadas para agricultura familiar, pecuária e atividades extrativistas (garimpo), que tiveram que 

se reorganizar ou ser extintas. 

A ocupação dessas áreas por água reverberou na criação de uma grande lago artificial, 

levando os expropriados a buscarem outras alternativas de sobrevivência. A atual paisagem que 

se faz presente em Três Ranchos (Figura 2) foi recriada com a formação do lago artificial no Rio 

Paranaíba, mas também ganhou novos significados econômicos a partir da exploração econômica 

deste novo atributo via turismo lacustre. 

 

Figura 2 - Imagem aérea de Três Ranchos/GO: o lago com 100% de sua capacidade. 
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Fonte: Secretaria Municipal de Turismo (2006). 

 

Após a formação do lago, devido a sua beleza cênica cravada em pleno Cerrado, a área 

urbana deste município se deparou com um novo fluxo de pessoas, as que saíram do campo 

(pequenos agricultores e garimpeiros) e as que chegaram enxergando uma nova possibilidade 

econômica e de investimentos por meio da exploração da paisagem lacustre. Em razão do intenso 

fluxo de visitantes, a atividade turística atraiu a atenção de empresários, governantes e da 

população local que viram no turismo novas formas de renda e de exploração econômica 

mediante a construção de clubes, casas de veraneios, comércio, serviços e atividades esportivas 

e de aventura. 

Observa-se que a atividade promoveu diversas transformações na paisagem local, 

geradas pela atividade turística, no interesse de oferecer serviços aos turistas. Sendo assim, 

torna-se relevante estudar o fenômeno turismo no âmbito da Geografia, sendo possível relacioná-

lo a conceitos pertinentes ao saber geográfico sobre o turismo, além de analisar a apropriação e 

como o conjunto de equipamentos turísticos reordenou a produção espacial do município. 

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para apreender os processos que marcaram a transformação da paisagem em Três 

Ranchos (GO) mediante a exploração econômica via turismo do lago artificial formado pelo 

represamento hidrelétrico do Rio Paranaíba, foram utilizados os seguintes procedimentos 

metodológicos: a) pesquisa teórica e b) pesquisa documental. 

A Pesquisa Teórica é o ponto de partida de qualquer pesquisa, realizando-se por meio de 

registros de pesquisas anteriores, com o objetivo de recolher e analisar informações e 
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conhecimentos prévios sobre determinado problema para o qual se procura resposta. 

Aproximando-se dessa reflexão, o estudo proposto busca respaldo teórico e conceitual para 

discutir os processos de transformação da paisagem em Três Ranchos em: Rodrigues (2001), 

Cooper (2007), Yázigi (2002), Assis (2003), Conti (2002), Beni (2001), Butler (1980), Silva (2012), 

Coriolano (2006, 2007), Castilho (2007), Cruz (2000), Silva (2012), Beltrão (1999), Felipe (2004), 

Melo (2008) e Souza (2012).  

A Pesquisa Documental foi realizada com o intuito de identificar como ocorreu a expansão 

urbana com a inserção da atividade turística, além da construção de uma referência descritiva do 

município Três Ranchos (GO). Para isso, buscamos informações e dados no Plano Nacional de 

Turismo (PNT, 2007/2010), nos sites do Ministério do Turismo (Mtur), Agência do Turismo de 

Goiás (AGETUR-GO), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento Goiás 

(SEGPLAN). 

 

3. TRANSFORMAÇÃO DA PAISAGEM VIA TURISMO 

 

De acordo com Beni (2001), são variados os enfoques relacionados ao estudo do Turismo, 

e ressalta a sua importância como uma prática social que utiliza, interfere, transforma, produz e 

consome espaço. Além da sua relevância social, econômica, política e cultural, nota-se que a 

Geografia é uma importante ciência para a compreensão do fenômeno turístico, mediante a 

relação entre Turismo e conceitos inerentes ao saber geográfico, como: espaço, lugar, região, 

território e paisagem.  

Segundo Assis (2003), o turismo sempre esteve ligado à ideia de viagem, de 

deslocamento, surgindo como atividade organizada e como um setor econômico do mundo 

moderno somente no final do século XVIII, impulsionado pela motivação do descanso e 

contemplação de paisagens. Já em meados do século XIX, a atividade também é induzida pelo 

surgimento de diferentes meios de transportes, que facilitaram deslocamentos de pessoas a nível 

nacional e até internacional. Porém, a atividade ganha fôlego e destaque somente em meados do 

século XX: 

A atividade turística apresentou um grande crescimento em todo o mundo a partir 
do fim da Segunda Guerra Mundial. Atualmente é apontada como um dos grandes 
vetores de desenvolvimento econômico para os próximos cem anos, tornando-se 
uma importante ferramenta para uso político do poder público governamental. 
(SILVA, 2012, p.50).  
 

Como se observa, o turismo se desenvolveu com o apoio das técnicas trazidas pela 

Revolução Industrial. Mas é com o advento técnico-científico do pós-Segunda Guerra Mundial que 

as viagens se tornaram mais baratas e flexíveis, transformando o turismo em “bem de consumo” e 

propiciando uma nova forma de conhecimento e experiência, cultura, negócio e emprego.   
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Beltrão (1999), em seus estudos sobre turismo, vai além da interpretação econômica 

afirmando que o turismo é o conjunto de todas as atividades sociais, culturais, políticas, 

econômicas e naturais que envolvem pessoas, deslocando-se através dos mais diversos lugares. 

Diante destas noções é possível destacar que no campo geográfico o turismo é muito mais do que 

o simples deslocamento de pessoas com fins de lazer:  

É uma prática espacial complexa e multifacetada que interage fixos e fluxos e têm 
seus rebatimentos nas diferentes esferas da organização sócio-espacial. Dentre 
outras, cabe destacar: econômica, cultural, política, ideológica e espacial: refere-
se ao espaço como meio de produção, como produto de consumo e como o locus 
das práticas sócio-espaciais. (ASSIS, 2003, p. 109, grifos do autor).  

 
Assim, entende-se que o turismo, antes de qualquer coisa, é uma prática social que 

envolve o deslocamento de pessoas pelo território e tem no espaço geográfico seu principal objeto 

de transformação. 

Compreende-se que a expansão do turismo provoca aceleração nos processos de 

transformação, produção e reprodução do espaço nos locais onde a atividade se insere, sendo 

caracterizado como uma atividade econômica dinâmica. De acordo com Cruz (2000), tendo em 

vista a dinamicidade do turismo, entender a forma como ocorre a transformação de uma paisagem 

de interesse é fundamental para o desenvolvimento e manutenção desta atividade.  

Esta transformação da paisagem, também chamada por Castilho (2007) de “turistificação” 

da paisagem, significa: 

[...] a qualificação do local para o desenvolvimento de atividades turísticas, por 
meio de experiências urbanísticas, incentivo às atividades de lazer, entretenimento 
e comércio, bem como a elaboração de imagens positivas do lugar. Para 
permanecerem atrativos, os lugares se utilizam de recursos materiais (como as 
estruturas e equipamentos) e imateriais (como os serviços), buscando realçar suas 
virtudes, utilizando a imagem do lugar como “imã”. (CASTILHO, 2007, p. 57, grifos 
do autor).  
 

As paisagens turísticas nada mais são, também, que invenções, criações culturais e 

econômicas para atrair um número maior de turistas, no sentido de possibilitar a (re)produção de 

capitais. Sendo assim, a Paisagem é um importante fator no estabelecimento do Turismo, 

considerada por Conti (2002), Cooper (2007), Coriolano (2007) e Yázigi (2002) como símbolo 

desta atividade, além de ser plenamente utilizada como recurso e atributo para o desenvolvimento 

da mesma.  

De acordo com Castro (2006, p. 87), para que a Paisagem se torne objeto de exploração 

do turismo, “basta que seja possuidora de beleza cênica excepcional, a paisagem é transformada 

em patrimônio e/ou recurso turístico para ser consumida no olhar contemplativo individual ou 

coletivo dos turistas”. Diante disso, a paisagem, por mais bela que seja, por si só não sustenta o 

Turismo, pois necessita da criação de infraestruturas de lazer, farto comércio e serviços para 

atender às necessidades dos visitantes.  
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Essas intervenções infraestruturais acompanhadas inicialmente pelo estado foram 

relevantes em Três Ranchos. Assim, a construção de clubes e casas de veraneios, a promoção 

de atividades esportivas e culturais que apresentaram a paisagem lacustre como uma área 

potencial ao lazer e entretenimento, foram fatores que atraíram muitos turistas de diversos lugares 

do Brasil. Observa-se, no entanto, que a cidade nos últimos anos tem enfrentado uma queda 

significativa no fluxo turístico, mas a atividade ainda se mantém. 

 

4. A EXPLORAÇÃO DA PAISAGEM EM TRÊS RANCHOS PELO TURISMO 

 

O turismo, enquanto atividade econômica, movimenta grande volume de pessoas e de 

capitais, configurando-se materialmente de forma cada vez mais significativa como um dos 

setores econômicos mais proeminentes do mundo contemporâneo.  Segundo o IPEA (2011), o 

setor turístico é apontado como alternativa importante em termos de criação de oportunidades de 

trabalho em processos de desenvolvimento sustentável, seja no âmbito nacional ou local.  

No Brasil, o Turismo enquanto atividade econômica recebeu incentivo com a criação do 

Ministério do Turismo (Mtur), em 01/01/2003 (Medida Provisória nº 103), e com a implementação 

do Plano Nacional do Turismo (PNT), que se configurou como o principal documento no país a 

reger a atividade turística, apontando diretrizes para que os governos estaduais, secretarias e 

demais agentes envolvidos direcionassem suas políticas públicas.  

O PNT (2007) estabelece objetivos gerais e específicos, dentre os quais se destacam: 

desenvolver o produto turístico brasileiro com qualidade, contemplando as diversidades regionais, 

culturais e naturais; promover o Turismo como um fator de inclusão social, por meio da geração 

de trabalho e renda e pela inclusão da atividade, entre outros. Para facilitar o alcance deste 

objetivo, o PNT tem como uma de suas principais diretrizes o Programa de Regionalização do 

Turismo – Roteiros do Brasil (2010), que busca valorizar os projetos de desenvolvimento focados 

em uma atuação especializada nas características de cada Região. 

Esse período também foi marcado pelo lançamento do primeiro Plano Estadual de Turismo 

de Goiás (2008), que almeja a integração de cidades de uma mesma Região Turística que tenham 

atrativos turísticos similares, com potencial para a criação de novos destinos e a composição de 

roteiros turísticos regionais. Nesse sentido, foram criadas nove Regiões Turísticas de Goiás, 

conforme a tabela 1. 

 

Quadro 1 – Municípios das Regiões Turísticas do estado de Goiás - 2016 

REGIÃO MUNICÍPIOS 

Região Agroecológica 
Rio Verde, Jataí, Serranópolis, Mineiros, Chapadão do 

Céu. 
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Região do Vale do Araguaia Aragarças, Piranhas, Aruanã, Bandeirantes, Luiz Alves. 

Região do Vale da Serra da 
Mesa 

Uruaçu, Porangatu, Minaçu, Niquelândia. 

Região da Reserva da 
Biosfera Goyaz 

Cavalcante, São Domingos, Colinas do Sul, Alto Paraíso 
de Goiás, São João da Aliança, Guarani de Goiás, 

Posse, Formosa. 

Região dos Engenhos Luziânia, Silvânia. 

Região das Águas 
Caldas Novas, Rio Quente, Três Ranchos, Buriti Alegre, 
Itumbiara, Cachoeira Dourada, Inaciolândia, São Simão, 

Lagoa Santa. 

Região das Nascentes do 
Oeste 

Paraúna, Mossâmedes 

Região do Ouro 
Cidade de Goiás, Pirenópolis, Jaraguá, Corumbá, 

Cocalzinho, Abadiânia. 

Região dos Negócios Goiânia, Anápolis, Aparecida, Hidrolândia, Trindade. 

Fonte: Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento Goiás. 

Org.: CUSTÓDIO, A. A. F., 2016. 

 

Três Ranchos está inserida na Região das Águas, que, por sua vez, subdivide-se em 

Região das Águas Quentes e Região dos Lagos. A atividade turística em Três Ranchos teve sua 

gênese relacionada à beleza de sua paisagem, a partir da formação do lago artificial para geração 

de energia. A formação do lago inundou uma área de 88,69 Km², com o objetivo principal de 

geração de energia, entretanto, o seu aproveitamento se deu também para outras atividades.  

De acordo com Lima et. al. (2005, p. 96), “[...] os usos alternativos dos reservatórios 

contribuem para o desenvolvimento econômico da região e, se obedecerem aos critérios e normas 

da usina e órgãos ambientais, não prejudicarão as funções originais do lago”. No entanto, o que 

ocorreu foi a ocupação no entorno do reservatório e a expansão de segundas residências (casas 

de veraneio e chácaras para lazer) a partir da especulação imobiliária por parte dos proprietários 

de terras localizadas às margens do lago.  

A emergência de um novo cenário no município atraiu olhares de pessoas interessadas 

inicialmente no lazer, assim, percebendo o aumento do fluxo de visitantes cada vez mais 

empresários, agentes políticos e até mesmo a população local viram na atividade turística uma 

forma de rentabilidade. A princípio, o turismo era caracterizado pela ausência de infraestruturas, 

os turistas que procuravam Três Ranchos ficavam acampados à margem do lago. A única 

edificação próxima ao lago era um rancho conhecido como “Rancho do Roldão”.  A figura 3 

representa fases distintas da atividade no município. 

 

Figura 3: Orla do lago em Três Ranchos representado em dois períodos 1988 e 2002. 
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Fonte: Secretaria Municipal de Três Ranchos/GO, 2016. 

 

Segundo Felipe (2004), a transformação da paisagem de Três Ranchos da década de 

1980 para a década de 1990 se deu em prol da atividade turística. Nesse sentido, o município 

teve que se adaptar à nova realidade por meio do estabelecimento de alguns suportes para o 

desenvolvimento e manutenção da atividade, como: abertura de ruas e loteamentos, asfalto, 

iluminação pública, construção de clubes, hotéis, pousadas, restaurantes, entre outros. 

A figura 3 representa parcialmente o processo de ocupação e uso da orla do lago artificial. 

As iniciativas privadas e o poder público fizeram vários parcelamentos de lotes sem seguirem os 

preceitos legais, com isso houve um total descontrole na ocupação do entorno do lago. Diversos 

condomínios, mansões, chácaras e clubes foram erguidos na orla próxima à área urbana, 

privatizando as áreas de acesso público, impedindo que a população de baixo poder aquisitivo 

usufrua gratuitamente das belezas do lago. 

Entre os anos de 1997 e 2005 os clubes eram espaços muito usados por moradores e 

turistas para atividades de lazer de fim de semana. Entre os mais procurados estavam o Cabanas, 

Yate Clube de Três Ranchos e Marina Hotel Clube, todos atualmente estão desativados.  O único 

equipamento público existente à beira do lago é a área do Centro de Atendimento ao Turista 

(CAT). A ocupação da orla do lago na área urbana trouxe uma nova dinâmica à economia do 

município que passou a ter na atividade turística uma das suas principais fontes de renda e 
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geração de riquezas, seja através do setor de comércio, serviços, locação de imóveis e outras 

mais.  

Contudo, nota-se que houve uma desorganização, até mesmo ausência de planejamento 

para o uso e ocupação do solo, em razão de produções isoladas de diversos projetos. A esse 

respeito, Felipe (2004) ressalta: 

A ocupação ocorrida no entorno do lago artificial não apresenta as exigências da 
legislação ambiental. Conforme a Lei nº. 6.938, de 31 de 1981, que dispões sobre 
Política Nacional do Meio Ambiente, de decreto Federal nº. 89.336, de 31 de 
janeiro de 1984, que ordena sobre as Reservas Ecológicas e das Áreas de 
Relevante Interesse Ecológico, e da Resolução do CONAMA 004, de 18 de 
setembro de 1986 as áreas no entorno dos reservatórios passam à categoria de 
Reserva Ecológica, ao redor dos lagos naturais ou artificiais, desde seu nível mais 
alto, medido horizontalmente, em faixa marginal de 100 metros (FELIPE, 2004, p. 
45). 
 

Destarte, as ocupações efetuadas no entorno da orla do lago artificial em Três Ranchos se 

caracterizam como ilegais, pois incidem em sua grande maioria dentro da área de preservação, 

não apresentando a faixa marginal de 100 metros, além disso, há outras que foram construídas 

dentro mesmo da cota de segurança estabelecida pela Companhia Energética de Minas Gerais 

(CEMIG). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao realizar uma análise do contexto de formação do município de Três Ranchos é possível 

perceber diversas transformações no período compreendido entre 1982, em função da construção 

da Usina Hidroelétrica de Emborcação, até o ano de 2014. Três Ranchos teve sua paisagem 

transformada e adaptada em prol das necessidades do capital, representado pelo Turismo. 

A atividade criou um novo cenário, tendo como personagem principal a exploração da 

beleza cênica de um lago artificial. Nesse ínterim, o lago despertou o interesse especulador e 

econômico pela pequena cidade do interior. As paisagens urbanas e rurais que foram 

transformadas em função do lago implicaram nas modificações das atividades locais, como 

diminuição de terras antes utilizadas para agricultura familiar, pecuária e atividades extrativistas 

(garimpo) que tiveram que se reorganizar ou foram extintas.       

Os impactos redundaram, entre 1960 e 1980, na diminuição da população, especialmente 

pequenos agricultores e garimpeiros que foram desapropriados devido à construção do lago. No 

entanto, de 1980 a 2010, o município se deparou com um novo fluxo de pessoas, atraídas pela 

formação do lago, que vislumbraram na transformação da paisagem de Três Ranchos novos 

investimentos.  
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Em função desse novo fluxo de pessoas e de riquezas impelido pelo turismo no município, 

cujo processo é intitulado por alguns autores como “turistificação”, nota-se que muitos espaços 

foram adaptados e modificados para satisfazerem às necessidades dos turistas.   

Contudo, o Turismo proporcionou a Três Ranchos investimentos públicos e privados, 

como: construções de hotéis, clubes, restaurantes, comércios de primeira necessidade, além de 

pavimentação das ruas na cidade, expansão da área urbana, investimentos em iluminação pública 

e outros serviços. O município, especialmente em sua área urbana, foi sendo moldado conforme 

os interesses turísticos que entraram em cena e se apropriaram paulatinamente da nova 

paisagem, consumindo e reproduzindo espaço, provocando processos acelerados de 

transformação, reestruturando os lugares onde a atividade se insere. A dinâmica do Turismo 

interfere na construção do espaço geográfico, sendo a paisagem produto desse processo 

econômico. 
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