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O ecossistema cerrado ocupa área de aproximadamente dois milhões de km2
, 

cerca de 25% do território nacional; é o segundo biorna em extensão, superado 
apenas pela Floresta Amazônica. As áreas de maior importância concentram-se 
em Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Bahia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, 
Ceará, Minas Gerais, Piauí. Entretanto, é na região Centro-Oeste, especialmente 
no Estado de Goiás, que este ecossistema vem ganhando maior importância. 
Uma das razões é a capital do Distrito Federal, Brasília, que se desenvolveu em 
pleno coração do cerrado e também o Centro Nacional de Pesquisa do Cerrado 
da EMBRAPA, criado em 1973. O crescimento agrícola tem sido acelerado nesse 
Estado; Goiás ocupa o segundo lugar na produção de algodão e o quarto na 
população bovina, soja e milho. Entretanto, a evolução com relação ao turismo e 
lazer, tem sido ainda mais espetacular. Em 1995, O Roteiro Turístico Fiat Brasil 
indicava como atrações turísticas para o Estado, o complexo das águas quentes 
(Caldas Novas - 25.708 habitantes e Pousada do Rio Quente), Pirenópolis e 
Goiás (antiga capital); em 2001, seis anos mais tarde, o Guia Turístico Histórico e 
Cultural do Estado de Goiás, incluía 47 cidades; em seis anos, a população de 
Caldas Novas, passou de 25. 708 habitantes para 60.000, crescimento de 233 %. 
O objetivo deste trabalho é divulgar as potencialidades e as riquezas do ecossistema 
cerrado no Estado de Goiás com vistas ao ecoturismo. Foram apresentados e dis
cutidos tópicos como: a) a diversidade biológica e suas riquezas florísticas; b) o 
milagre da recuperação do cerrado frente à situações adversas; b) o laboratório 
natural para novos fármacos; c) a riqueza gastronômica, as frutas nativas e exóti
cas - o fantástico pequi; d) o fantástico mundo das águas; as ricas estâncias 
hidrotermais e suas propriedades medicinais; rios e cachoeiras e) o caminho da 
Biosfera; f) a Chapada dos Veadeiros; g) curiosidades obre o cerrado; h ) o cerrado 
e a mídia , entre outros. 
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