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RESUMO

A presente pesquisa foi realizada na ecovila Flor de Ouro, localizada no povoado do moinho, no município de Alto Paraíso de Goiás. Teve seu 
início nos anos 80, com o ideal de viver em comunidade e harmonia com a natureza, construindo suas habitações, criando os filhos, plantando a 
maioria dos alimentos e desenvolvendo terapias alternativas. Observa-se que estas ecovilas possuem ferramentas potenciais para o 
desenvolvimento do turismo sustentável, podendo beneficiar-se da demanda turística como mais uma fonte de renda e de disseminação da 
consciência ambiental e sustentabilidade. A questão problema para a presente pesquisa é entender: De que maneira a ecovila Flor de Ouro 
contribui para o turismo na região de Alto Paraíso de Goiás? O objetivo geral da presente pesquisa foi analisar a importância da ecovila Flor de 
Ouro, como destino turístico sustentável, em Alto Paraíso/GO. E para isso teremos como objetivos específicos: a) descrever as características de 
interação da ecovila e o turismo sustentável; b) identificar o perfil do turista que freqüenta a Ecovila Flor de Ouro; c) observar a importância do 
turismo na sustentabilidade da Ecovila Flor de Ouro; d) analisar a contribuição da ecovila para o turismo local. A metodologia abordada foi 
pesquisa qualitativa, que tem como objetivo traduzir o sentido dos fenômenos sociais, reduzindo a distância entre indicador e indicado, teoria e 
dados, entre contexto e ação. Para coleta de dados realizamos pesquisa de campo com entrevistas e questionários. O objetivo da presente 
pesquisa foi analisar a importância da Ecovila Flor de Ouro como destino turístico sustentável, em Alto Paraíso/GO. Após uma análise 
metodológica, podemos notar a influência como destino sustentável na região pesquisada, onde a ecovila apresentada é uma referência para 
quem busca um destino sustentável diferente dos tradicionais segmentos turísticos explorados na região. A ecovila contribui de forma ampla para 
o desenvolvimento de uma cultura sustentável, usando o turismo como uma forma de transmitir conciência ecológica e sustentabilidade. 
Comprova-se através dos turistas abordados que todos os turistas que freqüentam a ecovila,  realizaram passeios em diferentes atrativos 
turísticos do município, movimentando o turismo e a economia da região. Existe uma interação entre a ecovila e o município, apesar de não ter 
um auxílio direto do poder público, a ecovila contribui indiretamente para o desenvolvimento do turismo na região, atraindo mais turistas que 
freqüentam os atrativos turísticos e toda a infra-estrutura turística da região, como restaurantes, bares, feiras e lojas, supermercados, e na 
visitação dos atrativos naturais como cachoeiras, trilhas entre outros. Podemos citar alguns pontos negativos observados durante a pesquisa, 
principalmente a falta de ações de apoio do setor público ao desenvolvimento do trabalho realizado pela ecovila para o turismo no município. 
Podendo se beneficiar de um maior fluxo de turistas, fomentando este segmento e vinculando o rótulo de turismo sustentável e ecológico á 
região. Percebe-se que no caso estudado, o turismo sustentável é desenvolvido, e através desta interação, uma ecovila é mantida principalmente 
com recursos advindos do turismo, e que essa união resulta na divulgação de educação ambiental e sustentabilidade para todas as pessoas que 
tiverem interesse em participar desta experiência.
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