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O ecoturismo é um ramo da atividade turística que aproveita de forma sustentável o 

patrimônio natural e cultural, promovendo sua conservação e visando a formação de uma 
convicção ambientalista através da interpretação do ambiente, propiciando a tranquilidade 
da população. Neste trabalho buscou-se traçar o perfil turístico, bem como, identificar e 
analisar as atividades desenvolvidas na Fazenda Ecológica Gavião Real diretamente ligadas 
ao ecoturismo e a educação ambiental. A análise foi feita nas dependências da fazenda, 
situada na cidade de Cáceres - Mato Grosso. O município fica localizado nas coordenadas 
geográficas 15°27’ e 17°37S e 57°00’ e 58°48’W, no Centro sul do estado, com uma altitude 
média de 118 m. Para o desenvolvimento do presente trabalho, foi realizada uma visita 
técnica no local onde foi percorrida a trilha ecológica, e identificadas as falhas do âmbito 
infra estrutural. A fim de traçar o perfil dos turistas que visitam o local, foi aplicado um 
formulário no âmbito socioeconômico a todos os presentes, durante 10 dias.  Após a 
diagnose foram encontradas falhas na sinalização do parque, no acesso as cachoeiras, pontos 
de paradas e nos meios de comunicação. Em relação ao delineamento turístico, foi observado 
que majoritariamente (95%) dos hóspedes buscam tal local para o lazer com a família. Em 
relação à organização da viagem, 50% dos visitantes afirmaram que já conheciam a cidade 
na qual a fazenda encontra-se localizada e 93% citaram que organizaram a viagem por conta 
própria. De acordo com o diagnóstico, 60% dos turistas são do próprio estado de Mato 
Grosso, seguido por Goiás (17%) e Rondônia (10%). A média da idade dos pesquisados foi 
de 26 anos. De forma positiva, 80% dos entrevistados afirmaram que a visita a fazenda 
Gavião Real atendeu ou superou suas expectativas, e 85% dos pesquisados ainda afirmaram 
que pretendem retornar ao local nos próximos dois anos. Por fim, concluiu-se que a Fazenda 
Ecológica Gavião Real possui infraestrutura regular para atividades ecológicas e rurais, 
havendo melhorias a serem feitas em relação a segurança e ergonomia do local. Assim como 
a motivação dos turistas estão relacionadas ao extremo contato com a natureza.  
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