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Aula 5 | Ferramentas para o plane-
jamento: conhecendo 
o quintal de nossa terra

Meta da aula

Apresentar a importância da elaboração do Inventário da Ofer-•	

ta Turística como uma ferramenta importante para o Planeja-

mento Turístico.

Objetivos da aula

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

1. reconhecer a importância da Pesquisa da Oferta Turística no 

contexto do planejamento estratégico do turismo;

2. definir o que é pesquisa da oferta e inventário da oferta turística.

3. identificar as categorias utilizadas na metodologia de Inventa-

riação Turística elaborada e adotada oficialmente pelo Ministé-

rio do Turismo, o INVTUR.

Pré-requisitos

Para compreender o conteúdo desta aula, é importante você re-

lembrar e revisitar a Aula 5, sobre Oferta turística em Teoria Geral 

do Turismo. Lá, você encontrará os conceitos necessários para en-

tender que a Pesquisa da Oferta Turística faz parte do processo de 

planejamento da atividade turística. É importante relembrar que a 

Pesquisa da Oferta Turística é uma ferramenta para o diagnóstico 

turístico, etapa fundamental para a construção do Plano de Desen-

volvimento Turístico.
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Conhecer o quintal de nossa terra é sério, é 
forte, é profundo

Para desenvolver as potencialidades turísticas de uma região, é necessário 

que haja planejamento, como apontado desde a primeira aula desta dis-

ciplina. No entanto, planejar exige informações confiáveis e de qualidade 

para que a análise e as decisões sejam acertadas. Não é fácil saber por onde 

começar determinada ação, ou que caminho seguir, para estabelecer um 

conjunto de melhores práticas e processos. É preciso reunir dados confiáveis 

a respeito daquilo que se está trabalhando.

Fonte: www.sxc.hu/photo/493500

Lu
iz

 B
al

ta
r

Figura 5.1: Informações confiáveis e de qualidade são fundamentais para o planeja-
mento turístico.

Em turismo, trabalhamos com pessoas que se deslocam entre lugares e es-

paços. E por não estarem em suas casas, em suas cidades, essas pessoas 

demandam, consomem e necessitam de uma série de condições para que o 

turismo de fato aconteça. Nesta aula, falaremos dos lugares e do que eles 

têm e devem oferecer a essas pessoas (turistas). Isso é o que chamamos 

oferta turística.

E o que vem a ser oferta turística? Você se lembra da aula sobre esse assun-

to? Pois bem! É preciso relembrar esses conceitos. Então, vamos lá.
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Produto turístico
Aquilo que é oferecido 
ao viajante, que possua 
um valor monetário, pelo 
qual essa pessoa possa 
pagar e usufruir por um 
determinado período de 
tempo. A organização 
de um produto turístico 
necessita de um processo 
global de entendimento em 
relação à oferta turística de 
um destino.

Glossário

Oferta turística

Oferta turística é o conjunto de bens e serviços destinados ao consumo da-

queles que viajam. Ela é constituída por um conjunto de elementos que, 

isoladamente, não possuem valor turístico e que, em muitos casos, possuem 

outras finalidades e utilidades que não o turismo. No entanto, se agrupados, 

compõem o que chamamos de “produto turístico”.

Um turista, no seu ato de consumo turístico, necessita de um conjunto de 

elementos para satisfazer as suas necessidades. O turista tem por objetivo, 

geralmente, conhecer um atrativo. Mas, para isso, ele tem necessidade de 

consumir um outro conjunto de componentes. O turista precisa de:

transportes;•	

hospedagem;•	

alimentação;•	

diversões;•	

informações turísticas;•	

comércio;•	

serviços públicos etc.•	

Fonte: www.sxc.hu/photo/749557Fonte: www.sxc.hu/photo/1118070
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Fonte: www.sxc.hu/photo/1178600
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Fonte: www.sxc.hu/photo/1196126 
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Fonte: www.sxc.hu/photo/1218551 
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Figura 5.2: Oferta turística: conjunto de bens e serviços destinados ao consumo dos 
turistas.

Dessa forma, a oferta turística divide-se nos seguintes grupos ou categorias:

Infraestrutura básica – é condição básica para a existência da atividade a) 

turística, como vias de acesso, energia elétrica, abastecimento de água, 

telecomunicação etc. Servem tanto para a comunidade como para os 

turistas.

Serviços e equipamentos turísticos – são aqueles especificamente utiliza-b) 

dos pelos turistas, como hospedagem, alimentação, meios de transporte, 

agências de viagem, entre outros.
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Atrativos turísticos – é o que motiva a viagem, o que faz com que você c) 

sinta a vontade de viajar. São as praias, as montanhas e serras, as cacho-

eiras, as igrejas, as manifestações culturais, as construções históricas, os 

museus etc.

Fazer o levantamento dos recursos e das condições de recepção de fluxos 

turísticos de um destino é a primeira e fundamental etapa no processo de 

planejamento estratégico da atividade turística. Como divulgar, comerciali-

zar e receber turistas, se não conhecermos o que temos? Veja o que diz o 

poeta Tadeu Martins (1998, p.44), no texto a seguir:

Conhecer o quintal de nossa casa

É sério, é forte, é profundo

Primeiro é conhecer, depois gostar

Aqui estão duas palavras mágicas

Nesta ordem as duas são fantásticas

depois vem defender e divulgar

Ajudando um povo a prosperar

elas mostram a força do turismo

as quatro expulsam o pessimismo

Para o desenvolvimento do turismo é preciso conhecer o “quintal de nossa 

casa”, pois só saberemos divulgar aquilo que conhecemos e com o que nos 

identificamos. No turismo, esse conhecer se dá por meio da Pesquisa da 

Oferta Turística.

Devemos, então, por meio dessa pesquisa, responder a algumas questões, 

tais como:

Qual o potencial que os recursos naturais e culturais da minha região •	
possuem para atrair visitantes?

Esses recursos estão conservados e preparados para se tornarem atrativos •	
turísticos?

Quais os serviços e equipamentos de que dispomos para facilitar a visitação?•	
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Figura 5.3: Para o trabalho com o turismo, deve-
mos ultrapassar as barreiras e enxergar a totalida-
de dos fatos e das possibilidades.
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Há necessidade de capacitação profissional?•	

Os acessos e os meios de hospedagem são adequados e seguros?•	

Com essas questões respondidas é possível identificar a vocação ou vocações 

turísticas da região. Isso permitirá ao destino aumentar sua competitividade, 

identificando melhor suas forças e fraquezas.

Para que seja possível responder a essas perguntas é preciso, como em 

toda pesquisa, estabelecer formas de se obter essas informações. No turis-

mo, essa ferramenta de pesquisa é chamada Inventário da Oferta Turística.  

É o que veremos na próxima seção.

Atividade 1

Atende ao Objetivo 1

Marque a(s) alternativa(s) correta(s):

Por quais motivos é importante conhecer a oferta turística de um destino?

( ) Por possibilitar conhecer o perfil do público que frequenta o destino.

( ) Por possibilitar conhecer os atrativos, serviços e a infraestrutura básica 

do destino.

( ) Por ser instrumento essencial para o planejamento da atividade turística 

de um destino.

( ) Por fornecer dados sobre o futuro do destino.

Descobrindo e desbravando nossos quintais

A inventariação da oferta turística compreende o levantamento, a identifica-

ção e o registro das características dos:

atrativos turísticos;•	

Vocação turística
Conjunto de características 
principais que um 
determinado local ou região 
possui e que o diferencia 
dos demais e/ou o coloca 
em condições de competir 
pela preferência dos turistas.

Glossário
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serviços e equipamentos turísticos;•	

infraestrutura de apoio ao turismo.•	

A inventariação é, assim, instrumento base de informações para fins de pla-

nejamento e gestão da atividade turística.

Dessa forma, o inventário é um grande catálogo, onde tudo aquilo que o 

destino dispõe para ser usado como recurso turístico fica registrado e que 

pode – e deve – ser usado por todos os interessados:

poder público;•	

iniciativa privada;•	

pesquisadores;•	

curiosos;•	

estudantes; e•	

toda a comunidade.•	

No Brasil, o processo de inventariação turística foi iniciado na década de 

1960, quando o país recebeu o seu primeiro mapeamento turístico, ainda 

na ditadura militar.

No final dos anos 1970 e início dos anos 1980, sob a coordenação da Em-

presa Brasileira de Turismo – Embratur (hoje, Instituto Brasileiro de Turismo), 

foi montada a primeira proposta de metodologia para o inventário. Essa me-

todologia foi usada nos primeiros inventários, feitos em 1980, 1984 e 1993, 

em alguns municípios brasileiros.

Em meados da década de 1990, já no governo Fernando Henrique Cardoso, 

surgem novas propostas metodológicas, como o Programa Nacional de Mu-

nicipalização do Turismo – PNMT. Essas novas propostas foram elaboradas 

porque o PNMT tinha por princípio o diálogo e a discussão com os diversos 

atores do turismo nas localidades turísticas do país.
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A Embratur promoveu então, uma grande campanha de sensibilização e 

lançou o Relatório de Informações Turísticas – RINTUR, que tinha por ob-

jetivo incentivar os municípios a registrar sua oferta turística. No entanto, 

a metodologia apresentada pela Embratur se mostrava insuficiente e pou-

co adaptada às tecnologias de informatização já disponíveis (os formulários 

eram datilografados, e não digitalizados).

 
A Importância do Programa Nacional de Municipalização do 
Turismo

O Programa Nacional de Municipalização do Turismo foi desenvol-

vido pela Embratur durante a década de 1990 e tinha por objeti-

vo estabelecer um modelo de gestão descentralizada da atividade 

turística. O Programa visava a conscientização, sensibilização, es-

tímulo e capacitação de atores locais que tinham interesse com o 

turismo. Buscava, assim, possibilitar uma maior participação da co-

munidade nas decisões, fazendo com que os atores locais reconhe-

cessem a importância do turismo para o desenvolvimento local.

O Relatório de Informações Turísticas (RINTUR) foi o instrumento 

utilizado pela Embratur, durante muitos anos, para determinar a 

classificação dos municípios brasileiros em: “município com poten-

cial turístico” e “municípios turísticos”. Dessa forma, ela estabe-

lecia uma hierarquização dos destinos turísticos no Brasil, que era 

utilizada também como condição para a entrada do município no 

Programa Nacional de Municipalização do Turismo – PNMT.

 

Em 2003, com a criação do Ministério do Turismo, já na gestão do governo 

Lula, detectou-se a necessidade de padronizar a metodologia de identifica-

ção e avaliação dos destinos turísticos, uma vez que havia várias metodolo-

gias sendo utilizadas no país inteiro. As coletas de informações por modelos 

diferentes não permitiam ao Ministério fazer uma leitura consistente da rea-

lidade da oferta turística nacional.
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Fonte: www.sxc.hu/photo/569804
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Figura 5.4: A padronização da metodologia evita que se tenham informações con-
trastantes e erradas sobre a realidade da oferta turística nacional.

Talvez o único ponto em comum a essas propostas metodológicas de inven-

tariação seja que todas colocam que, para a realização de um Inventário da 

Oferta Turística deve-se dispor da participação e interesse das comunidades 

dos destinos. Para que seja possível conhecer a real potencialidade da região, 

devemos procurar quem mais a conhece, quem nela vive e sempre se utilizou 

dos recursos locais. De acordo como o Ministério do Turismo:

Em que pesem tantas e tão diversas tentativas, o Brasil 

ainda não conhece a real dimensão do seu espaço turís-

tico nacional, a grandeza do seu patrimônio natural e do 

seu patrimônio histórico-cultural (2006. p.10).

Dessa forma, é discutida e trabalhada entre o Ministério, as universidades e 

a sociedade uma nova proposta metodológica. Essa nova proposta foi apre-

sentada em 2006, padronizando as nomenclaturas, os procedimentos e os 

itens que devem constar nesse tipo de levantamento. Desse esforço nasce 

o Projeto Inventário da Oferta Turística (nomeado INVTUR), que tem entre 

outros objetivos (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2006, p.11):

Formatar e implementar uma metodologia única para a inventariação da •	
oferta turística no país, capaz de ser compreendida por todos os setores 

e agentes envolvidos no processo.

Nomenclatura
Conjunto de termos 
específicos de uma ciência, 
arte ou técnica. 

Glossário
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Apoiar, de forma descentralizada, a gestão, distribuição e atualização •	
periódica das informações turísticas, fornecendo aos estados e aos muni-

cípios instrumentos para a coleta e sistematização das informações.

Disponibilizar aos visitantes, planejadores e gestores, dados confiáveis a •	
respeito da oferta turística brasileira por meio de um Sistema de Informa-

ções Turísticas.

Permitir a análise do significado econômico e seu efeito multiplicador no •	
desenvolvimento municipal.

Formatar e disponibilizar um instrumento padrão de Pesquisa da Oferta Tu-•	
rística.

Permitir a identificação e classificação de municípios com potencial tu-•	
rístico.

 

O turismo e a necessidade de nomenclaturas

No turismo, corremos o risco de entender o mesmo atrativo ou ser-

viço por nomes diferentes dependendo do estado, cidade ou  re-

gião. Por exemplo, o que em determinado local pode ser conside-

rado como cachoeira, em outro pode ser chamada de corredeira. 

O que em um lugar é chamado de pousada, em outro é chamado 

de hotel. Isso acaba por interferir no entendimento de qual é a real 

oferta turística das regiões e do país, por isso se tornou necessário 

definir nacionalmente cada um dos itens considerados como ofer-

ta turística, padronizando a descrição de cada um.

 

Inventários na Rede

No site do Projeto de Inventário Turístico do Ministério do Turismo 

você pode ver como as informações coletas pelos inventários são 

disponibilizadas. Acesse a página http://www.inventario.turismo.

gov.br/ e veja se o inventário da sua cidade está disponível.

Por descentralização 
entende-se “ações de 
estímulo à ampliação 
das possibilidades de 
organização da sociedade; 
criação e fortalecimento de 
espaços de participação; 
desconcentração das 
responsabilidades na 
gestão do desenvolvimento 
do turismo; assim como 
do poder decisório” 
(MINISTÉRIO DO TURISMO, 
2006, p.17).

O Sistema de Informações 
Turísticas do Ministério do 
Turismo é uma ferramenta 
informatizada e on-line 
que tem por objetivo 
disponibilizar as informações 
levantadas pelos Inventários 
Turísticos de cada município, 
gerando um grande banco 
de dados sobre a oferta 
turística nacional. 

Glossário
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Atividade 2

Atende ao Objetivo 2

O que é uma Pesquisa da Oferta Turística? 

Cite três objetivos para a realização de uma Pesquisa da Oferta Turística?

1. 

2. 

3. 

Colhendo as informações sobre os nossos 
quintais

Como vimos, fazer o Inventário da Oferta Turística é fundamental para o 

planejamento e desenvolvimento do turismo. Mas como fazê-lo? Devemos 

estar bastante atentos a essa questão. Primeiro, sabemos que o Ministério 

do Turismo padronizou a metodologia de levantamento dos dados, a qual 

foi denominada – INVTUR (Inventário Turístico).

Fonte: Ministério do Turismo, disponível em http://www.turismo.gov.br/turismo/o_ministerio/publicacoes/index.html.

Figura 5.5: Ilustrações do material disponibilizado pelo Ministério do Turismo para 
consulta e treinamento de pesquisadores.
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Publicações na rede

O Projeto Inventário da Oferta Turística está disponível na página 

do Ministério do Turismo no endereço eletrônico  

http://www.turismo.gov.br/turismo/o_ministerio/publicacoes/in-

dex.html. Nesse link estão também os formulários e os manuais 

para pesquisadores.

 

A metodologia INVTUR é dividida em três categorias: A, B e C.

A categoria A é referente ao registro das informa-

ções a respeito da infraestrutura de apoio ao tu-

rismo. Nesta categoria são registradas informações 

gerais do município, como a estrutura administra-

tiva e das instâncias de governança, a situação do 

abastecimento de água, luz, saneamento e legisla-

ção de influência e específica do turismo. E mais:

os meios de acesso; –
o sistema de comunicação; –
o sistema de segurança; –
o sistema médico-hospitalar; –
o sistema de educação; –
o sistema de transporte; e –
os serviços e equipamentos de apoio (postos de abastecimento de  –
combustível, agências bancárias, serviços mecânicos e comércio em 

geral).

As Instâncias de Governança e o Turismo

As Instâncias de Governança são formas de organização dos atores 

locais envolvidos com a atividade turística. Esse tópico é muito im-

portante para a gestão e o planejamento do turismo em um des-

tino, uma vez que ele deve representar os mais diversos segmen-

tos e setores da iniciativa privada e da sociedade. Dessa forma, as 

decisões tomadas não são de responsabilidade apenas da gestão 

pública, possibilitando maior continuidade às ações definidas nos 

Planos de Desenvolvimento.

Fonte: www.sxc.hu/
photo/530557
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Fonte: www.sxc.hu/photo/485094
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Como exemplos de Instâncias de Governança existem os Conse 

lhos Municipais de Turismo – COMTUR, as Associações dos Circui-

tos Turísticos em Minas Gerais (Circuito do Ouro, dos Diamantes e 

da Serra do Cipó), as associações dos municípios da Região da Uva 

e do Vinho, no Rio Grande do Sul, as associações de empresários 

e as Redes de Turismo.

 

São muitas as informações a serem levantadas na categoria A, e por meio 

delas podemos perceber quais as condições do destino para receber os visi-

tantes.

Muitas dessas informações não influenciam diretamente a atividade turísti-

ca, mas demonstram se o lugar está preparado para o desenvolvimento do 

turismo ou o que será preciso fazer para que a cidade melhore e se torne um 

destino de qualidade. Lembre-se da velha máxima apresentada a você nas 

aulas de Teoria Geral do Turismo, que diz: “A cidade só é boa para o turista, 

se antes ela for boa para a sua população”.

Na categoria B, são registrados os equipamentos e ser-

viços turísticos, como:

serviços e equipamentos de hospedagem; –
serviços e equipamentos de gastronomia; –
serviços e equipamentos de agenciamento; –
serviços e equipamentos de transporte; –
serviços e equipamentos de eventos; –
os serviços e equipamentos de lazer e entretenimento; e –
outros serviços e equipamentos, como informações turísticas, entida- –
des e associações.

Com essas informações, pode-se perceber a capacidade de acomodação e 

recepção do fluxo de visitantes por parte do destino, bem como apontar 

para possíveis necessidades de investimentos da iniciativa privada no local. 

Além disso, permite identificar áreas nas quais o governo deve incentivar o 

desenvolvimento, por meio de isenção de impostos, facilidades de obtenção 

de empréstimo ou outras formas de incentivos.

Fonte: www.sxc.hu/photo/873023
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Na categoria C são registrados os atrativos que, pela metodologia, são divi-

didos assim:

atrativos naturais; –
atrativos culturais; –
atividades econômicas; –
realizações técnicas, científicas e artísticas; –
eventos permanentes. –

Com essas informações devidamente registradas temos como conhecer o 

potencial de atratividade do destino. Isto é, podemos identificar quais são os 

atrativos mais representativos e em melhor estado para receber os visitantes, 

possibilitando assim definir a vocação turística do município.

Na figura a seguir, temos, de forma esquemática, a divisão das categorias e 

dos formulários de pesquisa.

Módulo A
A1 a A 7

Módulo B
B1 a B7

Módulo C
C1 a C5

Formulários
:

01 a 07

Formulários
:

08 a 14

Formulários
:

15 a 19CA
TE

G
O

RI
A

S

A Divisão dos Formulários

To
ta

l: 
19

 fo
rm

ul
ár

io
s

infraestrutura de apoio
ao turismo

Serviços e 
equipamentos turísticos

Atrativos turísticos

Fonte: Associação dos Municípios do Circuito Turístico do Ouro – Minas Gerais, treinamento de repasse de metodologia.

Figura 5.6: Quadro esquematizado da divisão das categorias, temas e formulários, 
adaptado pela Associação dos Municípios do Circuito Turístico do Ouro em Minas 
Gerais, em treinamento para pesquisadores.

Fonte: www.sxc.hu/photo/ 
809123
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Atividade 3

Atende ao Objetivo 3

Para cada categoria utilizada pela metodologia INVTUR, defina quais são os 

itens a serem inventariados e dê exemplos para cada um deles.

Categoria A

Itens Exemplos

Categoria B

Itens Exemplos
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Categoria B

Itens Exemplos

Categoria C

Itens Exemplos

Conclusão

O Inventário da Oferta Turística é o primeiro e um dos mais importantes 

instrumentos para o diagnóstico da realidade local. Ele é bastante amplo e o 

registro e sistematização das informações a respeito do lugar é um processo 

que demanda do pesquisador muita curiosidade e interlocução com os ato-

res locais. Desta forma, podemos compreender qual a situação do municí-

pio, seus principais problemas, carências, potencialidades e atratividades. 
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No entanto, outras informações também são necessárias para se planejar 

o turismo, como qual é o público interessado e que frequenta o destino, o 

que é feito por meio da pesquisa da demanda turística. Este assunto será 

abordado na próxima aula. Quando cruzamos estes dados e os organizamos, 

podemos projetar o futuro e traçar cenários, pois temos consciência e infor-

mações a respeito da realidade atual. Portanto, conhecer “o quintal de nossa 

casa é sério, é forte, é profundo, é vital para enxergarmos” o futuro.

Resumo

Nesta aula, apresentamos uma das principais ferramentas para o diagnóstico 

da realidade de um destino, o Inventário da Oferta Turística:

Contextualizou-se a importância do Inventário da Oferta Turística dentro •	
do planejamento estratégico do turismo, uma vez que é por meio dele 

que conhecemos o que se tem a oferecer aos turistas, tanto em termos 

de atratividade quanto em capacidade de acomodação e atendimento 

das necessidades desses visitantes.

A realização do Inventário da Oferta Turística é uma ferramenta que evo-•	
luiu ao longo do tempo. O Ministério do Turismo apresentou como uma 

das principais ações a padronização da metodologia de Pesquisa da Ofer-

ta Turística brasileira, para assim nos prepararmos para o desenvolvimen-

to do turismo. 

O trabalho do Ministério desenvolveu uma metodologia oficial a ser usa-•	
da em todo território nacional, padronizando o levantamento e registro 

das informações sobre essa oferta. Por meio dessa metodologia será pos-

sível elaborar um novo mapa da oferta turística brasileira, contribuindo, 

assim, para o desenvolvimento do turismo no Brasil.

Informações para a próxima aula

Na próxima aula, você aprenderá os aspectos necessários para realizar uma 

pesquisa da demanda turística e sua importância para o planejamento da 

atividade turística.
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Respostas das atividades 

Atividade 1

( ) Por possibilitar conhecer o perfil do público que frequenta o destino.

( x ) Por possibilitar conhecer os atrativos, serviços e a infraestrutura básica 

do destino.

( x ) Por ser instrumento essencial para o planejamento da atividade turística 

de um destino.

( ) Por fornecer dados sobre o futuro do destino.

Atividade 2

É a realização do levantamento e registro dos elementos que compõem a 

oferta turística de um município, infraestrutura, equipamentos e serviços e 

atrativos. O documento gerado por essa pesquisa é chamado Inventário da 

Oferta Turística municipal.

1. Identificar os elementos que compõem a oferta turística local;

2. Subsidiar o planejamento turístico;

3. Identificar oportunidades e carências da oferta turística local.

Atividade 3

Categoria A

Itens Exemplos

Acessos Estradas, rodovias, aeroportos, ferrovias.

Comunicação Internet, postos telefônicos, telefonia móvel.

Segurança
Delegacias de polícia, postos de polícia, 
batalhão de polícia.
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Categoria A

Itens Exemplos

Médico-hospitalar
Hospitais, clínicas, pronto-socorro,  
postos de saúde.

Educação
Escolas de ensino fundamental, médio,  
superior, técnico e de pós-graduação.

Comércio
Postos de combustíveis, supermercados, lojas 
de artigos fotográficos, lojas de artesanato.

Categoria B

Itens Exemplos

Hospedagem
Pousadas, hotéis, camping, pensão, 
apart-hotéis, albergues, resorts.

Alimentação
Restaurantes, bares, padarias, sorveterias, 
lanchonetes.

Agências de viagem Agências de turismo, agências de receptivo.

Serviços de transporte
Empresas de ônibus, táxi, vans, locadoras  
de veículos.

Serviços de eventos
Auditórios, salas de reunião, centros  
de exposição, centros de convenção.

Serviços de lazer e entretenimento Organizadores de eventos, parques, praças.

Categoria C

Itens Exemplos

Naturais
Cachoeiras, serras, parques naturais, 
praias, picos.

Culturais
Igrejas, museus, manifestações artísticas, 
artesanato.
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Categoria C

Itens Exemplos

Atividades econômicas
Industrias, agroindustriais, mineração, 
laticínios.

Realizações técnicas, cientificas, culturais
Parque tecnológico, ateliês, zoológico, 
jardim botânico.

Eventos permanentes
Carnaval, semana santa, feiras e exposições 
agropecuárias, feiras comerciais.
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