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RESUMO: sabendo que Capinópolis/MG encontra-se situado no Circuito Águas do Cerrado, surge 

o interesse em entender qual contribuição da cidade para o circuito, assim como o que a cidade 

recebe em troca, diante disso, propôs-se a compreender a oferta de serviços voltados ao turismo 

principalmente no que tange a alimentação e hotelaria. Fez-se isso a partir do levantamento 

bibliográfico e a catalogação dos serviços oferecidos pelo comércio local. Além disso, notou-se 

que a cidade possui um caráter de apoio aos atrativos turísticos de cidades mais próximas, como 

é o caso de Cachoeira Dourada/MG, ao oferecer serviços que complementam o turismo ali 

desenvolvido. A ausência de planejamento ao criar regiões de planejamento do turismo torna-se 

perceptível ao juntar dez cidades que não se comunicam ao criar seus planejamentos turísticos, 

seja por questões políticas ou econômicas. 

PALAVRAS-CHAVE: turismo; circuito águas do cerrado; Capinópolis/MG; planejamento. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A necessidade do homem em conhecer o novo, ou simplesmente de buscar por algo que 

lhe forneça algum tipo de prazer é um dos principais fatores que fez com que o turismo viesse a 

se desenvolver de forma tão efetiva em todo o mundo. Nesta perspectiva, cada ser humano e 

cada classe social tendem a buscar meios de lazer que se adequem às suas condições 

econômicas e aos seus desejos, seja ele cultural, religioso, ecológico, de aventura, etc.  

Assim o turismo, como outros setores da economia, passa a oferecer serviços para os 

diferentes nichos da sociedade, variando de acordo com o poder aquisitivo, assim como as ofertas 
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de cada local. As atividades turísticas irão então variar de acordo com a oferta e a procura por 

estes serviços, nem todos os lugares são turísticos, no entanto, associar políticas públicas e 

planejar certas atividades pode turistificar estes locais. 

A lei da oferta e procura se faz presente também na organização do turismo. Diante disso, 

cabe ressaltar que o turismo, assim como outras atividades econômicas, necessita antes de tudo 

de um planejamento detalhado com base em estudos de oferta e demanda. A “imposição” de uma 

atividade, sem antes ocorrer um estudo prévio, pode vir a resultar em enclaves para o 

desenvolvimento, no qual se tem grandes investimentos localizados num determinado ponto, 

sendo este incapaz de atrair o contingente de pessoas que se esperava. 

À luz destas discussões surge a ideia de compreender e analisar as ofertas de 

infraestrutura do setor alimentício e hoteleiro da cidade de Capinópolis/MG, tendo em vista que 

ela, juntamente com outras sete cidades, configuram o chamado Circuito Águas do Cerrado, 

criado em maio de 2005 pelo Governo Federal (figura 1).  

 

Figura 01: Municípios pertencentes ao Circuito Águas do Cerrado. 

 
Fonte: IBGE (2013).  

Org.: COSTA, H.R.O. (2016) 
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O Circuito foi certificado em março de 2005, pela Secretaria de Estado de Turismo de 

Minas Gerais, a partir do Programa de Regionalização do Turismo. A partir daí, os municípios 

passaram a desenvolver seu potencial para a criação de ofertas turísticas, através de ações de 

fomento ao turismo, criação de pequenos roteiros integrados e maior valorização de seu espaço, 

com utilização para o lazer (BRASIL, 2008). 

No entanto algumas discussões se fazem necessárias, tendo em mente de que essas 

cidades foram agrupadas, sem necessariamente terem atributos em comum ou simplesmente 

políticas de desenvolvimento que se complementam, a possibilidade de existir conflitos de 

interesse tanto políticos quanto econômicos, além disso existe ainda a dificuldade de 

concordância entre os planejadores municipais no que tange a destinação dos gastos. Neste 

circuito serão sete cidades disputando pela atenção dos turistas, isso é fato por não existirem 

políticas que promovam a união e a complementariedade das atividades. 

Estas cidades apresentam individualmente potenciais atrativos turísticos, que poderiam se 

complementar caso houvesse políticas para tal, Ituiutaba/MG, por exemplo, possui uma 

quantidade de hotéis capacitados a hospedar turistas. Sem contar com as estruturas físicas 

capazes de receber eventos sazonais, atraindo assim turistas da região. No entanto não se 

complementam, as cidades não trabalham unidas e isso dificulta o desenvolvimento (figura 02). 

 

Figura 02: Acesso entre as cidades do Circuito Águas do Cerrado. 
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Fonte: IBGE (2013).  

Org.: COSTA, H.R.O. (2016) 

 

Tendo em vista que foi uma criação “de cima para baixo”, existe uma série de fatores que 

ainda vem sendo melhorados e questões que são constantemente trabalhadas para que a 

existência de um turismo em parceria possa ocorrer. Braga (2011), já destaca o fato de que o 

planejamento das ações tanto de criação das ofertas como a divulgação destas atividades, são de 

extrema importância para que o turismo ocorra. 

A região apresenta grande potencial turístico, com atrativos relevantes, que ainda 
não foram transformados em produtos turísticos, como sua riqueza cultural, suas 
fazendas coloniais, rios e cachoeiras, monumentos e edificações históricas. 
Apesar de estar estrategicamente posicionada, no pontal do Triângulo Mineiro, e 
no eixo das principais rodovias interestaduais do país (BR 365 e BR 153), não se 
beneficia deste grande fluxo turístico pela falta de estruturação e divulgação de 
sua oferta. (BRAGA, 2011, p. 104) 
 

O circuito recebe este nome pela abundância de recursos hídricos com possibilidade de 

serem utilizados pelo turismo, destaca-se que dos dez municípios, oito são banhados pelo Rio 

Paranaíba, sendo que tem-se ainda os rios Tijuco e da Prata que contribuem para o 

reconhecimento do circuito. Atualmente, dos dez municípios, Cachoeira Dourada destaca-se pela 

maior oferta de serviços voltados ao turismo, principalmente no que tange os clubes com águas 

termais, ou pelo uso do lago da Usina de Cachoeira Dourada, no médio curso do Rio Paranaíba. 

Enquanto isso as demais cidades vêm buscando meios de desenvolver suas atividades dentro 

desta região, na busca por atrair turistas da própria região. Estarem alocadas numa mesma região 

não significa que os dez municípios são semelhantes em questões tanto turísticas quanto 

políticas, muito pelo contrário, apresentam peculiaridades que precisam ser mais bem 

aproveitadas.2 

Para este estudo, destina-se o foco ao município de Capinópolis/MG, com população em 

torno de 16.112 de acordo com as estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) no ano de 2015. O município tem como principal setor econômico a agropecuária, voltada 

para a produção de grãos e gado de corte, porém, ao ser inserido neste circuito instiga-se 

compreender qual a função do município perante os demais, assim o foco será principalmente na 

oferta de serviços voltados a alimentação e hotelaria no município, como forma de complementar 

os municípios do entorno.  

Sabe-se que a atividade de pesca atrai uma quantidade razoável de turistas todos os anos 

para a região, estes turistas tendem a ficar nas áreas próximas aos rios, no entanto, ao se 

                                                             
2 Algumas obras vem sendo desenvolvidas na região em busca das potencialidades turísticas destes municípios, para 

isso busca-se autores como: Portuguez (2014); Portuguez e Oliveira (2011); Freitas (2015). 
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direcionar às cidades, qual é a infraestrutura oferecida para eles? Diante disso, o presente estudo 

tem como objetivo caracterizar a infraestrutura oferecida, principalmente no que tange os setores 

que contemplam atividades voltadas ao turismo, como uma forma de catalogar os serviços 

disponíveis e apontar aqueles que precisam ser melhorados ou implantados. 

 

 2. DISCUSSÕES TEÓRICAS  

 

O “desenvolver” do turismo nos remete ao século XIX, aparecendo como atividade 

organizada, a partir do momento em que tem-se o “tempo de sobra”, com horários de trabalho 

fixos oferecidos pela modernidade urbano-industrial, o homem passa a destinar seu tempo livre a 

atividades complementares, principalmente destinadas ao lazer. (PORTUGUEZ; OLIVEIRA, 

2011).  Diante disto, tem-se o ócio como principal combustível para o turismo, unindo isso ao fato 

de que surgem as classes sociais e o poder de consumo aumenta, surge um novo ramo da 

economia que vem ganhando destaque. 

O aumento do tempo livre conduziu ao aumento do tempo gasto em lazer, que nos 
nossos dias foi, em grande escala, aplicado no turismo. Desta forma, surgiram 
duas tipologias de turistas: (1) aquele que visita lugares históricos, parques 
temáticos, mas prefere um lazer mais passivo; (2) aquele que aproveita o tempo 
livre para aumentar os seus conhecimentos, atingindo graus de elevada 
especialização (SHAW; WILLIAMS, 1994 apud FERREIRA; AGUIAR; PINTO, 
2012, p. 116). 
 

É importante salientar que o planejamento da área turística deve ser construído pensando 

não apenas no turista, mas na comunidade local, é preciso pensar nas particularidades do espaço 

urbano para que assim o planejamento venha a acatar tais particularidades e se efetive de forma 

a interligar os aspectos urbanos e do turismo. Diante disto surge a necessidade de se pensar 

primeiramente na projeção do espaço urbano. 

O espaço urbano não é construído para uma pessoa, mas para muitas, que 
apresentam diferenças de temperamento, formação, ocupação profissional, 
origem étnica, diversidade social e, portanto, interesses. A cidade pode ser vista 
como uma representação da condição humana, sendo que essa representação se 
manifesta por meio da arquitetura em si e da ordenação de seus elementos. 
(CASTROGIOVANNI, 2001, p. 24) 
 

A cidade é caracterizada por aspectos (políticos, culturais, econômicos, sociais, etc.) que 

dão origens a sua identidade, na qual define sua função enquanto condicionadora de qualidade de 

vida da população. 

A cidade é viva, possui sua própria identidade, apresenta um dinamismo de 
relações que se alteram ao ritmo de diferentes circunstâncias, portanto sempre é 
possível a renovação urbana. A cidade deve ser vista como um bem cultural, em 
que devem ser valorizadas funções culturais que atendam a qualidade de vida dos 
seus habitantes. (CASTROGIOVANNI, 2001, p. 31). 
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As cidades turísticas vão abarcar o individuo nas suas viagens de lazer, que para 

Leiper(1984) essas viagens são caracterizadas como uma “fuga temporária”, a pessoa sai do seu 

cotidiano turbulento e experimenta novos horizontes, passa a conhecer novas paisagens e 

lugares, por um período temporário podendo vir a despertar o sentimento de pertencimento pelas 

paisagens e pelos lugares.  

Shaw e Williams (1994 apud FERREIRA; AGUIAR; PINTO, 2012), deixam claro o papel do 

tempo livre, e principalmente ao fato de que num primeiro momento surgem dois tipos de turismo 

que passam a consumir o espaço de forma diferenciada, atingindo objetivos específicos em cada 

um. No entanto, ponto comum entre os dois é a busca pelo novo, por atividades que não 

necessariamente estão presentes em seu dia-a-dia e que passam a servir como lazer durante 

suas viagens. 

O interesse em conhecer novas paisagens, naturais ou antrópicas, é um dos 
principais motivos das viagens que caracterizam a atividade. Assim, tem um papel 
importante nos fatores que atraem a atenção dos turistas, sendo, dessa forma, 
referência para a determinação do potencial turístico do lugar (YÁZIGI, 2002 apud 
BRAGA, 2011, p. 108) 
 

Complementando a ideia do “novo” depara-se com o pensamento de Pearce (2003), no 

qual ressalta que as relações de turismo se dão basicamente entre pessoas e lugares, nas 

interações estabelecidas entre eles. Assim, uma pessoa busca na atividade turística sentimentos 

que o forneçam sensações diversas, como por exemplo o desligamento das atividades cotidianas 

por meio de uma viagem a um lugar totalmente diferente daquele que está habituado. 

Antes de qualquer coisa, o turismo não pode ser considerado simplesmente a estadia em 

um local diferente e as atividades ali desenvolvidas, a prática do turismo se inicia no ato de 

“pensar” a viagem, ou seja, o planejamento do roteiro ou das atividades a serem realizadas, assim 

como os locais em que se deseja permanecer, são etapas fundamentais do turismo. 

Todo o turista, antes da sua partida, imagina a viagem (através de imagens, 
relatos de familiares ou amigos, ou de diferentes endereços na web), mas o certo 
é que ninguém parte rumo a um total desconhecido. Podemos pois afirmar, que 
todos os turistas quando partem para um destino definem expectativas sobre os 
pontos turísticos e atracções que pretendem visitar. Estas expectativas variam 
com o tipo de motivação do visitante. Uns vão querer conhecer profundamente a 
cidade, enquanto outros vão limitar-se a um pequeno percurso elucidativo do 
lugar. (FERREIRA; AGUIAR; PINTO, 2012, p. 115) 
 

A expectativa na viagem e suas atividades é uma das etapas que mais tendem a “marcar” 

a viagem, aquele que planeja, tem que levar em consideração os anseios de cada um dos que 

participarão das atividades, os objetivos a serem alcançados. Cada um passa a gerar uma 

determinada expectativa sobre o local, e a ausência de planejamento pode vir a causar uma série 

de frustrações aos turistas. 
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Partindo desse pressuposto, o turismo engloba muito mais que o fato de estar em um local 

diferente do que está habituado, gerenciar o “tempo livre” para que haja o maior aproveitamento 

deste tempo é etapa fundamental para evitar transtornos. Diante disso, 

O turismo, na sociedade moderna, pode ser definido como um conjunto de 
diversas atividades econômicas incluindo transportes, hospedagens, 
agenciamento de viagens e práticas de lazer, além de outras ações 
mercadológicas que produzem riquezas e geram empregos para muitas regiões e 
países. (LAGE; MILONE, 1998, p.30) 
 

Assim, para Lage e Milone (1998, p.31), tem-se que a “geração de emprego pode não ser 

o objetivo primordial de todo desenvolvimento turístico, mas é certamente um de seus principais 

resultados, visto que o turismo como uma atividade que envolve serviços, tem potencial 

significativo para gerar empregos”. Braga (2011) vem com um pensamento que complementa o de 

Lage e Milone (1998), ressaltando os benefícios do turismo, principalmente no que tange a 

geração de empregos para diferentes classes sociais, de acordo com os objetivos de cada uma. 

O homem passou a buscar seu bem-estar social, e com o passar do tempo, todas 
as classes foram sendo beneficiadas e adquirindo direitos a mais horas livres, 
mais acesso à cultura, ao lazer e aos produtos turísticos oferecidos pelas cidades. 
Neste contexto, o turismo torna-se uma das principais atividades econômicas, 
sendo necessária sua análise pelo ponto de vista do espaço que se utiliza para a 
comercialização de destinos. (BRAGA, 2011, p. 108) 
 

Atualmente, existem empresas especializadas neste tipo de serviços, as chamadas 

agências de turismo, que cuidam desde a organização dos roteiros até os mínimos detalhes para 

que o turista aproveite a viagem de forma plena. Estas agências ganham força a partir do 

momento em que fornecem “pacotes” viáveis aos turistas como forma de atraí-los, partindo do 

princípio de que o esforço por parte do turista será mínimo e o aproveitamento será maior. 

Muitas vezes ao se planejar uma viagem, a tendência é que durante o percurso sejam 

visitados alguns pontos até que se chegue ao destino final, ou centro turístico. Com base nisso o 

esquema abaixo (figura 03) exibe as três etapas de uma viagem. A primeira sendo o local onde se 

planeja a viagem ou aquele em que vive permanentemente, um segundo momento que consiste 

nas rotas percorridas, até que se chegue ao local onde as atividades turísticas serão propriamente 

executadas. 

 
Figura 03: Modelo de Mariot para fluxos turísticos entre duas localidades. 
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Fonte: Redesenhada de Matley (1976), Mariot (1969) e Pearce (2003) 

 

Um dos papéis destas agências é o de “tornar o objeto mais perto”, neste sentido as 

distâncias são encurtadas e os significados são reformulados, resultado disso são novas 

percepções sobre os lugares e suas funções. 

As relações entre turista e o lugar turístico se dão desde o planejar a viagem, durante o 

percurso e por fim durante sua estadia no destino final. Ou seja, existe um caminho entre o local 

de origem e o lugar onde as práticas turísticas serão executadas, a presença deste percurso 

permite uma infinidade de atividades a serem realizadas. 

O conceito de lugar torna-se mais amplo, pressupõe valores subjetivos e 
manifestações diversas. Há, na globalização, o esvaziamento simbólico dos 
centros, a ânsia pela acumulação e a homogeneização do consumo. Isso se deve 
principalmente ao amplo desenvolvimento empresarial, que só foi possível pela 
intensidade e simultaneidade das informações, com a difusão da internet e outros 
meios de comunicação de grande velocidade. (BRAGA, 2011, p. 107) 
 

Têm-se ainda percepções diferentes de um mesmo lugar, levando em consideração as 

vivências e experiências adquiridas ao logo do tempo, principalmente ligado ao fato de ter ou não 

conhecimento sobre um determinado local. 

Os visitantes de primeira vez interessam-se em explorar largamente o local de 
destino e apetece-lhes muito descobrir as atracções naturais e culturais da área. 
Os repetentes, por seu lado, interessam-se muito mais por experiências sociais, 
diversões, compras e comidas. Como resultado, os primeiros tendem a ser turistas 
muito mais activos do que os repetentes, participando em muito mais actividades e 
visitando mais lugares. Também visitarão, muito provavelmente, mais 
monumentos do que os visitantes repetentes. (FERREIRA; AGUIAR; PINTO, 
2012, p. 116) 
 

Acontece que muitos planejadores buscam no turismo a solução para uma série de 

problemas econômicos e sociais, sendo preciso destacar que esta não é a solução para tais 

problemas, no entanto, uma ferramenta. Assim como qualquer outro empreendimento econômico 

o turismo é passível de erros e torna-se um risco quando não planejado. Diante disto deve-se 

atentar ao turismo não como única opção, mas como alternativa de melhoria das condições 
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socioeconômicas de um determinado lugar. De encontro a esta afirmação vem os ideais de 

Pearce (2003), ao destacar que, 

O turismo, evidentemente, não é a única atividade social e econômica a estar 
concentrada mais em algumas áreas do que em outras. Como aconteceu na 
agricultura ou na manufatura, toda uma variedade de fatores, como a dotação de 
recursos, a demanda, a acessibilidade e as políticas governamentais combinam-
se para fomentar o desenvolvimento do turismo em determinadas regiões de um 
pais. (PEARCE, 2003, p. 215) 
 

Quando este turismo foge do planejamento inicial, a tendência é que uma série de 

problemas que deveriam ser solucionados passe a ser agravados, principalmente no que tange a 

infraestrutura urbana e o ordenamento espacial. Ao abrir as portas para o turismo a cidade tem, 

em partes, que se reestruturar para receber seus turistas, isso implica em “abrir” espaço para eles. 

Portanto, alguém precisa sair para que eles possam entrar, neste sentido o morador local cede 

espaço para que determinadas atividades turísticas sejam realizadas.  

O ato de ceder espaço não é necessariamente o problema, mas sim o local ao qual são 

enviados os então moradores, os privilégios que estes moradores terão que abdicar para que 

essa atividade se perpetue. Isso sim se caracteriza um problema socioeconômico. 

A ordenação urbana compreende o processo de organização dos elementos que 
compõem o espaço urbano de acordo com o estabelecimento de relações de 
ordem, com base na construção de uma hierarquia de valores, no caso, com o 
objetivo de facilitar o desenvolvimento das atividades turísticas. A ordenação 
turística é a busca conveniente dos meios existentes no espaço para o sucesso 
das propostas relativas às atividades turísticas. (CASTROGIOVANNI, 2001, p. 24) 
 

O turismo deve então, ser uma atividade “amiga” da comunidade local, ao passo de que a 

primeira coisa a qual os turistas vão se deparar é com o morador local, as relações entre o turista 

e o citadino vão definir possíveis retornos, indicações para amigos assim como o consumo 

durante a estadia. Um turista mal recebido pela comunidade local não fará questão de consumir 

produtos locais, assim como não terá intenção de retornar para uma segunda visita.  

Souza (2006) destaca o papel do planejamento ao consultar a população, para saber a 

opinião do mesmo com relação a atividade a ser instalada. 

O cidadão não aceita ser invadido por um "bando" de turistas que atrapalha sua 
vida no tráfego, nas lojas ou mesmo na utilização dos equipamentos de lazer. 
Portanto, um bom planejamento é inicialmente consultar a população do município 
no qual vai desenvolver a atividade turística, seja como forma de convencimento 
ou não. (SOUZA, 2006, p. 2) 
 

Assim o planejamento, principalmente referente aos interesses e necessidades da 

comunidade local, consiste numa das principais etapas da implantação do turismo, saber o que a 

comunidade e a cidade, no caso do turismo de cunho urbano, tem a oferecer aquele que os visita 

é ponto de partida para consolidação de uma atividade bem sucedida. 

 

 3. RESULTADOS 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 867 

 

Partindo das ideias apresentadas anteriormente, adota-se a premissa de que o turismo 

como qualquer outra atividade econômica necessita de planejamento e estudos de mercado para 

analisar a viabilidade de tal empreendimento. Pensando nisso adotou-se dentro das cidades 

participantes do Circuito Águas do Cerrado a cidade de Capinópolis/MG, buscando compreender 

as ofertas de serviços ao turista, tanto aquele que chega a cidade e permanece por alguns dias, 

quanto aquele que por ela passa e que durante a passagem consome algum tipo de serviço. 

Os serviços vão desde o abastecimento de carros em postos de combustível, até a 

hospedagem do turista propriamente dito. O turista por natureza é um consumidor, seja do espaço 

e dos atrativos oferecidos ou simplesmente dos bens materiais dos quais as cidades dispõe, 

diante disso, a cidade que abre suas portas ao turista deve estar minimamente preparada. 

Diante deste pressuposto, a cidade de Capinópolis/MG tem por “obrigação” servir 

minimamente aos turistas que a ela procuram por turismo, mas algumas perguntas ficam no ar, a 

quantidade de serviços oferecidos é suficiente para abastecer a comunidade local e aos turistas 

que vierem? 

Capinópolis/MG, no entanto não é o foco principal dos turistas que vem para a região, e 

sim a cidade de Cachoeira Dourada/MG, porém, por estar “no caminho” a cidade tende a ser 

beneficiada pelo consumo dos turistas, seja por serviços básicos como o abastecimento de 

automóveis ou pelos restaurantes e hotéis que a cidade tem para oferecer. Assim, não se tem o 

consumo em massa dos serviços, não atrapalhando assim o abastecimento de serviços para a 

comunidade local. 

Pensando no turista que chega a cidade de Capinópolis/MG e busca por serviços básicos 

como alimentação e hotelaria catalogaram-se as ofertas do comércio local que buscam atender a 

demanda. A partir daí obteve-se o quadro abaixo, no qual foram listados os principais 

empreendimentos (quadro 01). 

 

Quadro 01: Serviços comerciais oferecidos pela cidade de Capinópolis/MG 

CASA DE CARNES SUPERMERCADO 

Açougue São Luiz 
Casa de Carne Lucília 

Casa de Carnes Pimentel 
Casa do Frango 

Distribuidora de Carnes Nossa Senhora 
Aparecida 

Frango e Cia 

Comercial Aguinello- Fricap 
Mercearia Capinópolis 
Silgás Supermercado 

Supermercado Carvalho (Loja 01) 
Supermercado Carvalho (Loja 02) 
Supermercado Central (Loja 01) 
Supermercado Central (Loja 02) 

Supermercado Predileto 
Supermercado Vilarinho 

Supre Supermercado 

PADARIA PASTELARIA 
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Padaria Pão de Mel 
Padaria Villa Rica 

Panificadora Capinópolis 
Panificadora Carol 

Panificadora Q’ Delicia 

Pastelaria do Bozó 
Pastelaria do Zé 

 

 

HOTEL MOTEL 

Di Roma 
Tropical Hotel 
Varanda Hotel 

 

Motel Campo Elísios 

SACOLÃO SORVETERIA 

Sacolão da Fartura 
Sacolão da Horta 

Sacolão Merco frutas 
 

Skimoni Sorveteria 
Sorveteria e Lanchonete Naturipapa 

Sorveteria Gela Guela 
Sorveteria Kuka Fresca 

PEIXARIA/PESQUE PAGUE E CASA DE 
PESCA 

PIZZARIA E RESTAURANTES 

Casa de Pesca Maruri 
Peixaria do Coquinho 

Pesque e pague São Luiz 

Churrascaria Toda Hora 
Lanchonete e Churrascaria Zebu 

Lanchonete e Pizzaria Happy Hour 
Macarrão Express 

Pizzaria Dono do Sabor 
Pizzaria e Bar Bate Papo 
Restaurante A Tropicana 

Restaurante e Churrascaria Total 
 

BANCO FARMÁCIA 

Banco do Bradesco 
Caixa Econômica Federal 

Banco do Brasil 
 

Drogaria Americana 
Drogaria Nossa Senhora Aparecida 

Drogaria São Vicente 
Drogaria Vida 

Fittoquimica Farmácia 

POSTOS DE COMBUSTÍVEL 

 
Auto Posto Guerra 

Posto Total 
Posto Petrobras (Posto 3) 

Posto Toda Hora 

Fonte: Associação Comercial Industrial e Agropecuária Capinópolis (ACIAC), 2016. 

 

A cidade de Capinópolis/MG por fazer parte das cidades que compõem o circuito Águas do 

Cerrado, tem trechos do seu município banhados pelo Rio Paranaíba, onde se encontram uma 

série de “ranchos” que atraem turistas, principalmente em fins de semana e feriados prolongados. 

Ao buscar por lazer, estes turistas encontram na cidade de Capinópolis/MG uma série de serviços 

que contribuem para a prática turística. 

Para aqueles que buscam alimentos a serem levados para os ranchos e ali consumidos, 

tem-se uma série de supermercados que passam a servir a estes turistas, tem-se ainda as casas 

de carne e peixarias que atendem tanto a demanda local quanto àqueles que chegam de suas 
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viagens. A grande discussão dos comerciantes da cidade de Capinópolis/MG é voltada para o 

fechamento dos comércios no dia de domingo, pois, os turistas que frequentam os ranchos 

próximo da cidade e até mesmo os moradores da cidade que vão passar a tarde de domingo em 

Cachoeira Dourada/MG, neste sentido, os turistas não encontram comércios abertos para suprir 

suas necessidades.  

É importante ressaltar que as farmácias suprem a demanda de medicamentos da 

população de Cachoeira Dourada/MG. Outro setor de serviço complementar são os bancos da 

cidade, a cidade de Cachoeira conta apenas com um caixa eletrônico da Caixa, nesta perspectiva, 

os moradores da cidade fazem serviços de banco em Capinópolis, porém os bancos da cidade 

ficam abertos até às 22 horas, impossibilitando os turistas a partir deste horário a sacar dinheiro.  

Em relação aos hotéis da cidade, é frequente o número de turistas para pernoite, 

principalmente os turistas que optam pelos clubes em Cachoeira Dourada (Clube Casarão e 

Yquara Termas Hotel), pois, o preço da hospedagem no Yquara é relativamente alto se 

comparado aos hotéis de Capinópolis/MG, diante disso alguns turistas optam por se hospedar em 

Capinópolis, já que são 21 km de distância de uma cidade para outra.  

O motel da cidade de Capinópolis/MG, é localizado nas margens da estrada, não é um 

local aparente, visto que, se o turista não conhecer a cidade, não o percebe enquanto motel. 

Possuindo uma estrutura antiga e sem reformas desde a sua construção em meados dos anos 90.  

Diante disto, o turismo urbano não é predominante na cidade de Capinópolis/MG, nota-se 

que a mesma possui uma função diferenciada, a de suprir as demandas das cidades vizinhas, por 

possuírem maiores atrativos turísticos, principalmente no que tange a proximidade com os rios e 

lazer voltado às águas. A cidade de Cachoeira Dourada/MG, por exemplo, tende a receber uma 

quantidade de turista muito maior que Capinópolis/MG, porém, uma série de serviços oferecidos 

em uma, não é encontrada em outra, assim tem-se uma relação de complementaridade dos 

serviços. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Compreender as demandas e ofertas são etapas necessárias para o planejamento e 

implantação do turismo em determinadas localidades, assim ao se dispor a catalogar os serviços 

oferecidos na cidade de Capinópolis/MG, que direta ou indiretamente influenciam na satisfação do 

turista. 

O município de Capinópolis/MG encontra-se situado no Circuito Águas do Cerrado, região 

“planeja” para desenvolver o turismo local, para tal é ainda necessário uma série de 

investimentos, não somente em infraestrutura, mas também em estudos referentes a demanda de 

turista e oferta de serviços voltados ao turismo. Pouco se sabe ainda sobre a existência de 
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atrativos turísticos, e principalmente sobre a visão da população sobre o turismo ou ainda se a 

mesma está disposta a receber estes viajantes; os turistas que frequentam os atrativos turísticos 

enfrentam dificuldade nos aspectos de prestação de serviço, já que a cidade de Capinópolis não 

possui infraestrutura no que se refere aos serviços básicos como: bancos e farmácias com 

atendimentos 24 horas. Portanto é preciso repensar a dinâmica dos serviços prestados na cidade 

de Capinópolis, já que a mesma integra o circuito das aguas.  

Ao criar uma região “de cima para baixo” ignora-se os recursos existentes e ainda 

generaliza serviços que nem sempre serão encontrados, diante disso, o estudo das dez cidades 

pertencentes ao circuito, assim como a oferta turística de cada uma, é fator essencial para o 

desenvolvimento de um turismo complementar. São cidades próximas, em relação a distância 

entre elas, que poderiam criar rotas de turismo, fazendo com o que o turista literalmente percorra 

o Circuito Águas do Cerrado. 
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