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ATRATIVOS TURÍSTICOS 

 
  

O conceito de atrativo turístico varia de turista para turista. O que podemos considerar um 
atrativo turístico pode não ter o mesmo significado para outra pessoa, ou seja, não possui o 
mesmo fator de atratividade. Um museu sobre o fundador de uma determinada cidade pode 
possuir grande valor para seus habitantes e nenhuma importância para seus visitantes. 
 Desta forma, os atrativos estão relacionados com as motivações de viagem e a avaliação 
que os visitantes fazem desses elementos. É bastante usual que fatores cotidianos de uma 
localidade seja extremamente atrativo para visitantes que não participam do seu cotidiano.  
 O atrativo turístico possui, via de regra, maior valor quando mais acentuado for seu caráter 
diferencial. O turista procura sempre aquilo que é diferente do seu cotidiano. Assim, aquele 
atrativo único, sem outros semelhantes, possui maior valor para o turista. 
 Os atrativos dividem-se em naturais e culturais. Os atrativos naturais são: Montanhas, 
planaltos e planícies, costas ou litoral, terras insulares, hidrografia, parques, reservas de fauna e 
flora, grutas, cavernas, furnas e áreas de caça e pesca. 
 Esses são apenas alguns tipos e subtipos de atrativos naturais em função da quantidade 
de atrativos  semelhantes existentes. Outros atrativos naturais, não classificados aqui, poderão 
constituir o aspecto diferencial que o turista geralmente busca em suas viagens.  
 Os atrativos culturais podem ser subdivididos em:  Arquitetura, sítios, estabelecimentos 
de cultura e lazer, manifestações populares, realizações técnicas e acontecimentos programados. 
 
 

RESPONDA: 
 

1- Capão da Canoa possui atrativos turísticos? 
 

2- Quais são os atrativos que a cidade possui? 
 
 

3- Classifique-os em atrativos naturais e culturais. 
 
 
 

 
 

 
 


