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RESUMO 

 

Muitos turistas, principalmente os que viajam por conta própria, se baseiam nas informações 

que encontram na internet para decidir e organizar suas viagens. Sem sair de sua residência o 

turista encontra informações sobre os atrativos turísticos, histórico-culturais e naturais, 

equipamentos de alimentação, hospedagem e contrata os serviços que precisa para sua 

viagem. Utilizando as ferramentas de busca Google, a ferramenta de vídeo Youtube e a rede 

social Facebook este trabalho identificou se um turista potencial, que queira vir pra o 

Município de Arraias-TO, encontra na internet informações sobre os atrativos turísticos, 

histórico-culturais, naturais, equipamentos de alimentação e hospedagem. As buscas renderam 

um total de 261 sites, sendo 202 para as pesquisas realizadas no Google, 29 para os vídeos do 

Youtube e 30 para as páginas do Facebook. Foi possível perceber que as informações 

divulgadas se relacionam ás questões histórico-culturais (festas religiosas, carnaval, origem da 

cidade, culinária típica) atrativos naturais e poucas informações sobre empreendimentos 

comerciais e como contratar seus serviços. Um turista que busque informações e queira 

organizar sua viagem para Arraias terá dificuldades em fazê-lo via internet. Considerando 

esses resultados, esse trabalho aponta a necessidade da criação de um site que reúna em uma 

única página, informações que possibilitem ao turista decidir e organizar uma viagem para 

Arraias-TO. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Turismo. Internet. Arraias. Atrativos Turísticos. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Many tourists, especially those traveling on their own, rely on the information they find on 

the internet to decide and organize their travels. Without leaving your residence the tourist 

finds information about the tourist attractions, historical-cultural and natural, food equipment, 

lodging and hires the services that you need for your trip. Using the Google search tools, the 

Youtube video tool and the social network Facebook this work has identified if a potential 

tourist, who wants to come to the Municipality of Arraias-TO, finds on the Internet 

information about the tourist attractions, historical-cultural, natural , food and lodging 

equipment. The searches yielded a total of 261 sites, of which 202 were for Google searches, 

29 for YouTube videos and 30 for Facebook pages. It was possible to perceive that the 

information divulged relates to historical-cultural issues (religious festivals, carnival, origin of 

the city, typical cuisine) natural attractions and little information about commercial 

enterprises and how to contract their services. A tourist who searches for information and 

wants to organize his trip to Arraias will find it difficult to do so via the internet. Considering 

these results, this work points out the need to create a site that brings together in a single page, 

information that allows the tourist to decide and organize a trip to Arraias-TO. 

KEY WORDS: Tourism. Internet. Arraias. Tourist Attraction.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

No atual cenário que o mundo se encontra, a globalização faz com que o 

consumidor obtenha um grande e variado número de informações gerando assim, uma 

competitividade entre as diversas empresas que passaram a criar um maior número de 

produtos. Desde o início da era industrial, a produção em grande escala foi possível graças ao 

descobrimento de novas tecnologias às quais foram evoluindo e que ocasionaram uma 

mudança radical no comércio mundial, onde os novos consumidores tornaram-se mais 

exigentes e querem informações e opções de compra e venda de produtos o mais breve 

possível. Dentre essas tecnologias da informação, a Internet é a que mais se destaca e a sua 

utilização em massa já é uma realidade que torna as antigas formas de mercado obsoletas, pois 

ela supera principalmente as barreiras físicas e temporais, sendo assim, o mercado turístico 

também se enquadra nesta categoria. 

O turismo é um fenômeno que envolve a saída de pessoas do seu lugar de origem 

para um destino que a pessoa deseja visitar, pode ser realizado por meio da contratação de 

uma agência de viagens ou por conta própria, ou realizado juntamente com um grupo de 

pessoas. Os motivos que levam o turista a se deslocar de um lugar para outro são diversos, e 

muitas vezes se baseiam em lazer, para fugir um pouco da vida corrida e poder descansar um 

pouco. 

Evidentemente o crescimento do turismo ao longo dos anos e a modernização das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), permitem a divulgação de novos pacotes 

turísticos, promoções de viagens, transporte e diferentes locais para a visitação. Por meio da 

internet está cada vez mais fácil, rápido e cômodo para o turista acessar o máximo de 

informações sem precisar sair de sua residência. É notável a influência que a internet exerce 

na população, é uma ferramenta de divulgação de informações, alcança um grande número de 

pessoas em tempo reduzido. Nesse sentido, ela é uma ótima maneira de se criar um 

empreendimento e movimentar o turismo em uma região. Na web é possível dispor fotos e 

vídeos da maneira que quiser, principalmente quanto à divulgação de um lugar, de modo que 

possa atrair turistas. 

O município de Arraias possui recursos naturais e culturais com potencial para se 

tronarem atrativos turísticos. As festas, como Carnaval do Entrudo e a festa em honra à Nossa 

Senhora dos Remédios já são conhecidas e recebem muitos visitantes. Quanto aos atrativos 
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naturais, a Cachoeira dos Macacos e o Morro da Cruz são os dois locais mais conhecidos e 

visitados pela população. A simplicidade hospitaleira, as comidas típicas tradicionais 

arraianas são outros possíveis potenciais atrativos turísticos do povo do município de Arraias 

que pode atrair e conquistar o turista. Considerando que a internet ofereça vantagens aos 

turistas tais como, sites de busca contendo dicas e sugestões de como planejar suas viagens, 

tais como reservas de hotel e compras de passagens, visto que o custo é menor em relação a 

agencias fixas e mostrar que o município de Arraias possui potencial turístico que venha a 

estimular o turismo na região. 

Sendo assim, este trabalho busca analisar as informações dispostas na internet para 

que sejam uma fonte de pesquisa em que o visitante possa se basear para poder conhecer um 

pouco dos potenciais atrativos turísticos do município, tendo acesso às informações 

necessárias, como endereços de hotéis e pousadas, postos para abastecer o carro, hospital, boa 

sinalização das ruas e onde possa também adquirir souvenirs, que são essenciais para atrair 

turistas que viajam por conta própria. 

As ferramentas de pesquisa na internet utilizadas para a composição deste trabalho 

foram o Google, a mídia social Youtube e o aplicativo Facebook. Por meio do uso de termos 

específicos na barra de pesquisa dos mesmos, fez-se uma tabela contendo todos os links 

listados e acessados que informam sobre a cidade de Arraias e foram organizados na tabela 

por meio da divisão de três colunas repartidas em: links, printscreen das telas (no caso das 

páginas do Google e Facebook), canal (para os links do Youtube) e uma breve descrição das 

páginas. 

As buscas na internet renderam um total de 261 sites, sendo 202 para as pesquisas 

realizadas no Google, 29 para os vídeos do Youtube e 30 para as páginas do Facebook, onde 

foi possível perceber que as informações sobre a cidade se encontram muitas vezes repetidas 

entre os sites, demonstrando uma certa escassez de outras informações que seriam mais 

proveitosa para atrair a atenção do turista. 

Deste modo, percebe-se a necessidade da existência de um website que reúna o 

máximo de informações sobre os equipamentos turísticos presentes em Arraias, como 

restaurantes e hotéis, e sobre os atrativos naturais e culturais ainda pouco explorados e 

conhecidos, de modo que sua interface seja agradável, de fácil manuseio e interativa com o 

usuário que se sentir motivado e interessado a visitar a cidade. 

A estrutura deste trabalho está dividida em 5 seções, a primeira é a introdução que 

contextualiza o tema e os objetivos da pesquisa; a segunda é a fundamentação teórica sobre a 
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importância da internet para o desenvolvimento do Turismo no município de Arraias 

procurando embasamento na literatura encontrada tanto sobre a cidade quanto sobre o 

Turismo e de como as atuais tecnologias da informação são necessárias para o seu 

desenvolvimento. Posteriormente são descritos os procedimentos de coleta de dados que 

definem as estratégias utilizadas para o registro das informações por meio da internet e uma 

análise dessas informações; os resultados e as discussões apresentam as análises dos 

resultados obtidos buscando relacioná-los com os teóricos apresentados, todos os sites 

encontrados foram dispostos nos Apêndices A, B e C, por fim as considerações finais acerca 

do trabalho realizado e propostas para resolver a situação. 

Portanto, este Relatório Técnico Científico (RTC), constitui-se em uma das 

atividades realizadas no projeto de pesquisa “CACHOEIRAS E TRILHAS COM 

POTENCIAL TURÍSTICO NAS SERRAS GERAIS: inventariamento e impacto ambiental”. 

É coordenado pela Prof
a
 Alice Fátima Amaral, que tem por objetivos desenvolver trabalhos de 

identificação de potenciais atrativos naturais nas Serras Gerais e, assim, formar um banco de 

informações que possam ser utilizados para fomentar o desenvolvimento do turismo local, 

bem como a divulgação desses potenciais. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Arraias – TO 

 

O município de Arraias está localizado no sudeste do Estado do Tocantins, na 

divisa com o Estado do Goiás (Ilustração 1). Possui uma área de aproximadamente 5.786,871 

km² e altitude média de 682 m. A população é de aproximadamente 10.645 habitantes, 

segundos dados de 2010, é composta por uma minoria indígena e maioria parda, gerando um 

total de 1,84 habitantes por km². A atividade econômica desenvolvida na região é a produção 

agrícola, pastagens, criação de gado e aves. Os produtos mais comercializados são leite e ovos 

(TOCANTINS, 2017). 

 

Ilustração 1- Localização Geográfica de Arraias 

 
Fonte: Tocantins, 2017, p.9. 

 

Arraias teve sua origem a partir do descobrimento e garimpo de ouro em 1736, a 

versão contada pela população local, para o nome da cidade, é de que numa briga política, o 

rival presenteou o outro com peixes “arraia”. Outra versão seria o de que a cidade se originou 

nas proximidades de um ribeirão, de nome Arraias, que corta a cidade (TOCANTINS, 2017). 
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Esse é um exemplo da variedade de histórias que o Município detém, tanto para origem de seu 

nome quanto no aspecto social, religioso, gastronômico. 

As festividades de Arraias são conhecidas na região e no Estado do Tocantins, o 

que denota um potencial turístico cultural pois guarda nestas festas tradições antigas. As 

festividades religiosas são as mais numerosas no município, destacando-se assim a Romaria 

em honra à Nossa Senhora dos Remédios, Romaria do Divino Espírito Santo, Romaria de 

Nossa Senhora das Candeias e a Semana Santa são exemplos destes festejos. 

A Romaria em honra à Nossa Senhora dos Remédios (Ilustração 2), padroeira do 

município, é celebrada em setembro e reúne os mais diversos grupos sociais de romeiros e 

fiéis. Dentre eles, os moradores recebem seus familiares que não residem na cidade e que vêm 

para participar da festividade tradicional, que variam entre missas, leilões, quermesses e 

bingo. Além disso, durante a romaria, vendedores ambulantes da região se instalam nas ruas 

da cidade para poder vender objetos (COSTA, 2008). 

 

Ilustração 2- Festejo Nossa Senhora dos Remédios 

 
Fonte: http://www.dinomarmiranda.com/search?q=nossa+senhora+dos+rem%C3%A9dios 

 

A Semana Santa se caracteriza mais pelas vigílias de orações na Sexta Feira da 

Paixão a subida ao morro da Cruz, localizado próximo a cidade e é conhecido assim por 

possuir um cruzeiro no topo, cuja escalada seria uma forma de penitência e sacrifício 

(COSTA, 2008). Além disso, a Via Sacra encenada pelos jovens da paróquia (Ilustração 3), 

também é conhecida, pois andam por determinados pontos da cidade para seguir com a 

encenação que o público pode vir assistir bem de perto. A subida ao morro da Cruz, uma 

subida bem íngreme com pedras soltas, que proporciona uma visão da cidade e da paisagem 
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do entorno, que atrai pessoas mesmo fora da semana santa, um potencial atrativo turístico 

para contemplação da paisagem. 

 

Ilustração 3-Via Sacra encenada por jovens da Paróquia Nossa Sra dos Remédios. 

 
Fonte: FRANCO, Amaury da Costa.  

 

A Romaria do Divino Espírito Santo (Ilustração 4) é celebrada entre maio e junho 

também possui um novenário com missas, leilões e quermesses que visam pagar o custo da 

estrutura do festejo quanto a equipamento de iluminação e som. A folia também é um 

destaque no festejo, pois são romeiros que saem pelas ruas da cidade e vão batendo nas portas 

para abençoar as casas com a passagem da bandeira do Divino Espírito Santo (COSTA, 

2008). 

 

Ilustração 4- Festejos em Honra ao Divino Espírito Santo 

 
Fonte:https://www.facebook.com/remediosarraias/photos/a.2075049912777132.1073741954.149370569757822

6/2075051306110326/?type=3&theater 
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A romaria de Nossa Senhora das Candeias (Ilustração 5) não é tão conhecida 

como as outras festividades e é difícil encontrar muitas informações sobre a mesma no 

município de Arraias, mas ela faz parte da cultura arraiana e, portanto, se torna um potencial 

atrativo religioso. Nilton Vilhena descreve em seu site, Amor a Nossa Senhora, que a festa é 

encerrada no dia 2 de fevereiro precedida de um novenário de muita reza nas casas dos fiéis. 

No dia de Nossa Senhora das Candeias tem-se uma missa decorada com velas na entrada da 

Igreja. Ainda pode-se notar o costume de acender uma vela nas portas ou janelas de algumas 

casas da cidade durante o novenário (VILHENA, 2016). 

 

Ilustração 5- Festejo de Nossa Senhora das Candeias 

 
Fonte:https://www.facebook.com/nossasenhoradascandeiasemarraias/photos/a.1698415303712347.1073741837.

1526757060878173/1698415417045669/?type=3&theater 

 

Quanto às outras festividades realizadas na cidade, destaca-se principalmente o 

Carnaval Arraiano. Costa (2008) descreve em sua tese de doutorado, que o Carnaval arraiano 

é considerado o melhor da região e é comemorado como uma tradição tanto para os mais 

velhos quanto os mais novos arraianos e também os que são de outros municípios. O 

diferencial da festa está no Entrudo (Ilustração 6), que é uma brincadeira de jogar água uns 

nos outros envolvendo todas as classes sociais e faixa etárias, que saem pelas ruas da cidade 

dançando e molhando ao som das tradicionais marchinhas de carnaval, tocadas pela banda da 

Polícia militar do município. À tarde, a programação conta com shows na praça da Matriz, 

com a participação de cantores famosos e atrai muitas pessoas da região e de outras 

localidades como Goiânia, Brasília, Palmas que vem curtir a festa regada de muita cachaça.  
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Ilustração 6- Carnaval com Entrudo na cidade de Arraias. 

 
Fonte: https://conexaoto.com.br/2017/04/18/curso-da-uft-vai-mapear-bens-culturais-do-sudeste-tocantinense-e-

nordeste-goiano 

 

O município de Arraias é histórico e ainda possui antigas construções e muros de 

pedras sobre pedras (Ilustração 7a), sem nenhum tipo de cimento erguidos pelos negros 

escravizados no século XVIII e que podem ter sido construídos pelos antigos proprietários 

para dividir seu território. Tem também as ruinas da Chapada dos Negros (Ilustração 7b), que 

como já dito, foi onde provavelmente surgiu a cidade (COSTA, 2008). 

 

Ilustração 7- Ruinas de construções históricas no Município de Arraias. a- muro de pedra 

sobre pedra; b- ruinas na Chapada dos Negros. 

 
Fonte: JESUS, Pollyana Pereira de, 2018. 
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Fonte: MARQUES, Georgia da Cunha 

 

Das antigas construções que a cidade (Ilustração 8) possui, as próprias ruas podem 

ser um exemplo disso, pois as ruas do centro da cidade são constituídas de bloquetes. Tem 

ainda a praça do Coreto, nome popular em que é conhecida a Praça Cel. Joatan de Severo e 

Silveira, que possui uma construção de dois pisos (Coreto), o superior que da uma bela vista 

para a cidade e o inferior, onde funciona uma lanchonete. Do lado dessa construção pode se 

destacar uma árvore septuagésima, um tamboril enorme. Os moradores em volta da praça 

costumam ser famílias tradicionais, ou da elite, da cidade (COSTA, 2008). 

 

Ilustração 8- Praça do Coreto e rua com piso de bloquete. 

 
Fonte:  http://www.dinomarmiranda.com/2017/05/tocantins-tem-saldo-positivo-de.html 
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Na praça da matriz se localiza a Igreja Matriz Nossa Senhora dos Remédios e seu 

entorno residem as famílias tradicionais, elite, da cidade. Algumas das casas ainda se mantém 

da maneira em que foram projetadas. Na arquitetura desses casarões predomina o estilo 

colonial português, onde no topo dessas casas encontra-se as iniciais dos patriarcas e o ano em 

que elas foram construídas. Algumas ainda são conservados, apesar de já terem sofrido com 

modificações. A praça ainda é composta por um cruzeiro, um painel que conta a trajetória da 

evolução da cidade (Ilustração 9) desde a mineração até a chegada da energia elétrica, 

construído por Maria Guilhermina Gonçalves Fernandes (COSTA, 2008).  

 

Ilustração 9- A praça da Igreja Matriz composta por um cruzeiro, um painel que conta a 

trajetória da evolução de Arraias. 

 
Fonte: https://turismo.to.gov.br/regioes-turisticas/serras-gerais/principais-atrativos/arraias/centro-historico/ 

 

O Museu Histórico de Arraias (Ilustração 10) foi montado em um desses casarões 

como uma maneira de preservar a estrutura da antiga residência e também devido a sua 

localização no centro histórico da cidade. 

 

Ilustração 10- Museu Histórico Cultural de Arraias, instalado em um dos antigos casarões na 

Praça da Matriz. 
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Fonte:http://www.dinomarmiranda.com/2016/01/museu-de-arraias-pode-ser-fechado.html 

 

Arraias também possui recursos naturais como cachoeiras, rios e cavernas 

presentes em seu entorno e que ainda são desconhecidas por boa parte da população. Muitas 

se localizam em propriedades privadas e por isso acabam sendo despercebidas como um 

potencial atrativo turístico. Dentre as cachoeiras presentes na região pode se destacar a 

Cachoeira dos Macacos e a Cachoeira Três Quedas. Como a cidade não dispõe de recursos de 

recreação para população, alguns moradores têm por hábito fazer incursões aos atrativos 

naturais próximos à cidade. É possível encontrar imagens desses atrativos em mídias sócias 

dos moradores que costumam visitar essas locais, são opções de lazer dos moradores. 

Conhecida na região como Cachoeira dos Macacos (Ilustração 11), esta cachoeira 

se localiza em propriedade particular e fica a uma distância considerável do centro da cidade, 

mais ou menos 3,5 km, sendo necessário um bom preparo físico para sua visitação. É um 

lugar cheio de beleza natural com suas águas de tom azulado e a grande vegetação do cerrado 

que se encontra pelo caminho (RIBEIRO, 2016). 

 

Ilustração 11- Cachoeira dos Macacos 
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Fonte: SOUZA, Sandra Garcia de. 

 

A Cachoeira Três Quedas (Ilustração 12), também se localiza em propriedade 

privada e não é muito longe do centro da cidade. O caminho percorrido até chegar no destino 

não requer tanto preparo físico como a Cachoeira dos Macacos, mas ainda sim precisa ter 

preparo. Possui pedras enormes que formam várias pequenas quedas d’água que a tornam 

ainda mais bela. 

 

Ilustração 12- Cachoeira Três Quedas 

 
Fonte: SOUZA, Sandra Garcia de. 

 

Um pouco distante da cidade, cerca de 32 quilômetros, encontra-se a caverna 

Lapa do Bom Jesus (Ilustração 13), que é constituída de calcário e bem ornamentada com 

grandes espeleotemas, que são formações rochosas vindas da dissolução de minerais e sua 

recristalização em níveis inferiores, no teto, paredes ou no chão das cavernas (FABRIS, 2014) 

como cortinas, grandes colunas, estalactites e estalagmites. A Sociedade Brasileira de 
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Espeleologia (SBE) está fazendo uma catalogação das cavernas no entorno de Arraias e já 

indica a presença de outras cavernas, mas que ainda não são visitadas pela população local, 

como por exemplo a Gruta São Bento. 

 

Ilustração 13- Caverna Lapa do Bom Jesus no Município de Arraias 

 
Fonte: http://www.revelandoosbrasis.com.br/blog/?p=6529 

 

A Lapa do Bom Jesus é usada pela comunidade Lagoa da Pedra, que se localiza 

próximo a ela, como santuário de peregrinações, onde são realizados dois eventos principais, 

que são o de São Bom Jesus da Lapa, comemorado no dia 6 de agosto, e Nossa Senhora 

D’Abadia, comemorado no dia 15 de agosto. (ROCHA; CARLOTO, 2011). 

A comunidade Lagoa da Pedra foi a primeira comunidade a ser reconhecida no 

Tocantins. São um povo muito simples e acolhedor que ainda mantém algumas de suas 

antigas tradições, como culinária local e danças. 

 

2.2 TURISMO: Breve Histórico e Conceito 

 

O conceito etimológico para palavra “Turismo” tem origem inglesa e, de acordo 

com Ferreira (2004 apud SANTOS, 2010, p 11), vem das palavras tourism e tourist, 

registradas em documentos desde 1760 na Inglaterra, que foi onde essa atividade se tornou 

conhecida por meio de Thomas Cook, considerado Pai do Turismo Moderno. Cook criou a 

primeira agência de viagens, denominada “Thomas Cook & Son”, que organizou a primeira 

excursão em massa do mundo em 1841, onde 578 pessoas foram transportadas de 

Loughborough a Leicester, para participarem de um congresso antialcoolismo (SANTOS, 

2010). 
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Autores como Ruschmann (1997, apud LIMA), relatam que a atividade turística 

contemporânea surgiu após a Segunda Guerra Mundial, pois sua expansão e desenvolvimento 

resultaram na ampliação e diversificação do comércio por meio do aumento do poder de 

compra da população e pelo conforto do encerramento das guerras em boa parte dessas 

regiões. 

Logo, tem-se a definição da palavra Turismo segundo a Organização Mundial do 

Turismo, que apresenta um conceito mais técnico adotado por vários autores, onde: 

 
O turismo englobaria “as atividades das pessoas que viajam e permanecem em 

lugares fora de seu ambiente habitual por não mais de um ano consecutivo para 

lazer, negócios ou outros objetivos;” (OMT, 2003 apud LUMERTZ, 2007, p. 2). 

 

Há autores que não concordam com a ideia do Turismo ser apenas um 

deslocamento de um lugar para outro, mas sim como algo mais sociocultural, sendo este 

considerado como: 

 

Um fenômeno social que consiste no deslocamento voluntário e temporário de 

indivíduos ou grupos de pessoas que, fundamentalmente por motivos de recreação, 

descanso, cultura ou saúde, saem do seu local de residência habitual para outro, no 

qual não exercem nenhuma atividade lucrativa nem remunerada, gerando múltiplas 

inter-relações de importância social, econômica e cultural. (DE LA TORRE, 1992 

apud BARRETO, 2008, p.13) 

 

É necessário se ter em conta a definição de turista, cuja participação é muito 

importante para o desenvolvimento turístico, pois é ele quem proporciona a expansão do 

Turismo e de seu rendimento econômico por meio da contratação de serviços por agencias ou 

por meio dos relatos de cada viagem. Sendo assim, considerado como: 

 

Visitante temporário que permanece no mínimo 24 horas (ou um pernoite) no lugar 

que visita e cujas finalidades de viagem podem ser classificadas em: férias, 

distração, negócios, saúde, estudo, religião, esporte, congressos etc. (PMF, 2018, p. 

5)  

 

Desta maneira, entende-se que Turismo não é apenas uma atividade mecânica de 

lazer ou trabalho, mas sim um fenômeno que consiste na inter-relação de várias culturas que 

interagem entre si para o compartilhamento de informações e experiências entre os turistas 

(aqueles que visitam) e a comunidade local (os residentes da região). Assim, firma-se que “o 

potencial de demanda turística, junto com seu efeito multiplicador, faz com que o turismo se 
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torne uma atividade que merece ser explorada” (LAGE; MILONE, 2001 apud ZAGHEN; 

LUNA, 2010). 

O setor turístico pode ser subdivido em variáveis que remontam a sua amplitude, 

sendo estas consideradas como as segmentações do turismo, por onde são classificados os 

“Destinos Turísticos
1
”, variando entre si apenas pela preferência do turista. De acordo com 

Sousa (2012), dentre as segmentações, destacam-se o Turismo Social, Turismo Cultural, 

Turismo de Estudos e Intercâmbio, Turismo de Esportes, Turismo Náutico, Turismo de 

Aventura, Turismo de Sol e Praia, Turismo de Negócios e Eventos, Turismo Rural, Turismo 

de Saúde, Turismo Religioso, Turismo relacionado a morte e situações macabras e 

Ecoturismo. 

Embora o turismo ainda não seja consolidado no município e não se encontre 

registros de estudos detalhados desses bens, os segmentos Turismo Cultural, Turismo 

Religioso e Ecoturismo podem vir a se consolidar como parte da economia local. No Turismo 

Cultural, busca-se valorizar os bens materiais e imateriais da cultura de um determinado local 

(SOUSA, 2012). Arraias ainda guarda ruínas das minas de ouro, conhecida como “chapada 

dos negros”, casarões antigos, carnaval tradicional “Entrudo” (COSTA, 2008) que podem ser 

visitados para fins de lazer e cultura. A pesquisadora Costa (2008) salienta que Arraias é 

conhecida no Tocantins por suas belezas naturais, riqueza cultural e festas religiosas, que 

podem vir a movimentar o desenvolvimento de alguns segmentos do Turismo, como o 

Turismo Religioso e o Ecoturismo. 

O Turismo Religioso acontece quando as pessoas se deslocam de seu local de 

origem para outros locais por motivações religiosas, como para poder pagar promessas, ou 

para participar de eventos de caráter religioso, tais como romarias, peregrinações, visitação de 

espaços, festas e congressos (RIBEIRO, 2010). Pode-se ter em conta que Arraias possui  

alguns festejos ligados a religião católica, que são muito influentes na região, como por 

exemplo a Semana Santa e a festa de Nossa Senhora dos Remédios, considerada a mais 

importante da cidade e segunda maior do Tocantins (COSTA, 2008). 

O Ecoturismo valoriza e utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e 

cultural, incentivando sua conservação (SOUSA, 2012). Isso pode ser analisado para poder 

utilizar a paisagem do município de Arraias, que é cercada de morros, com cachoeiras e rios 

cristalinos e uma predominante vegetação típica do Cerrado (TOCANTINS, 2017), como um 

                                                           
1
 Águas (2012, apud SOUSA, 2005, p. 145), comenta que “Destino Turístico” é uma área que possui diversos 

recursos naturais e atrações resultantes da ação do Homem, que são capazes de atrair residentes, ou de atrair o 

maior número de visitantes. 
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potencial atrativo turístico. Vale destacar que a literatura não disponibiliza registros de uso 

dessas áreas para fins turísticos, nem inventários das riquezas que são comentadas pelos 

moradores locais, o que indica um potencial ainda não explorado para desenvolvimento do 

Ecoturismo no município. 

É notável que o município possui um influente patrimônio cultural, religioso e 

natural, porém a literatura sobre a região é ainda incipiente, bem como as informações em 

espaços de tecnologia da informação, como a web por exemplo. Como referência de pesquisa 

de questões históricas, educacional e social de Arraias temos a tese de doutorado da Dra 

Magda Suely Pereira Costa (2008). Porém faz-se necessário conhecer e divulgar os recursos 

de Arraias, pois é devido as mais diferentes fontes de informação e comunicação que o turista 

encontra e decide seu destino de viagem. É inegável o papel das tecnologias da informação no 

mundo globalizado, principalmente a internet e sua grande influência quanto ao marketing no 

turismo. Em 1993, Freitas já destacava que empresas cada vez mais deveriam se adaptar, 

procurando otimizar seus serviços online para atrair mais a atenção de clientes. 

Esse mesmo instrumento pode ser utilizado no município de Arraias, colocando o 

potencial turístico da cidade mais acessível como escolha de destino turístico de possíveis 

visitantes. 

 

2.3 Turismo, Web, Mídias Sociais Histórico 

 

É evidente a grande influência que as tecnologias da informação proporciona 

atualmente neste mundo globalizado, principalmente a internet, que possui uma grande 

influência quanto ao marketing no Turismo. A rápida modernização e globalização do mundo, 

a velocidade de divulgação e acesso de informações através das TICs vão ficando cada vez 

mais sofisticadas, precisas e utilizadas por pessoas das diversas regiões do planeta. E a 

forma/acesso as informações disponíveis via TICs tem influenciado o comportamento 

humano, como retrata Drucker (2000, p. 48-55): 

 

A informação detém um papel crucial, uma vez que o acesso a ela está fundando as 

formas de pensar e agir da humanidade, seus hábitos e desejos e é imprescindível 

conhecê-los plenamente para que sirvam de diferencial e venham a contribuir para a 

permanência das organizações em atividade no mercado. 

 

Tendo em vista que a atual modernização vem exercendo uma grande influência 

no desenvolvimento econômico mundial, no Turismo não poderia ser diferente, pois como já 
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afirmado, atualmente ele é um dos setores que mais vem crescendo economicamente devido a 

sua abertura às atuais Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), que fornecem 

instrumentos poderosos que poderão proporcionar grandes vantagens competitivas na 

promoção, bem como fortalecer as estratégias e operações da indústria turística (BUHALIS; 

DEIMEZI, 2004). 

Diante desta nova forma de acesso a informação uma empresa, ou mesmo uma 

comunidade, que queira se inserir e ter competitividade no mercado do Turismo, devem estar 

sempre atentas para se atualizarem, quanto a equipamentos e programas, que forneçam ao 

possível turista, informações que o motivem a querer visitar um dado espaço. Nesse contexto, 

a internet é uma rede global que conecta milhões de computadores e milhões de pessoas 

(HARLEY; STOUT, 1995 apud SOUSA, 2012), e que pode, de forma rápida, fornecer as 

informações desejadas pelo turista. 

Autores, como Echtner e Ritchie (1991 apud SOUSA, 2012) e Benito et al (2007 

apud SOUSA, 2012), concordam que existem diversos sites web com anúncios sobre pacotes 

e promoções para viagens, blogs feitos pelos próprios visitantes e redes sociais que 

possibilitam que o turista possa dar sua opinião sobre suas viagens e a qualidade dos serviços 

prestados, compartilhando essas experiências com outros turistas. A web se tornou 

indispensável para a promoção e conhecimento de qualquer destino turístico, seja ele 

consolidado ou em processo de implantação. Nesse sentido, o uso da web, pode colaborar para 

colocar Arraias como um destino turístico a disposição do possível turista. A web está na vida 

das pessoas de forma intensa, como indica Cabral (2015, p. 14): 

 

Nos dias atuais não vislumbramos viver em um mundo sem a tecnologia e tudo 

aquilo que ela possibilita. Mais especificamente, a internet na era da Web 2.0 é um 

estilo de vida, uma forma de comportamento das pessoas que está tão consolidado 

que simplesmente não podemos evitar. É impossível desassociar a internet da vida 

das pessoas e das empresas nos dias atuais. 

 

Neste contexto, as TICs e mais especificamente a internet mudou a sociedade 

moderna, informações chega aos lugares mais distantes. Como mostrado por Cabral (2015), 

hoje um turista escolhe seus roteiros, compra uma passagem sem sair de casa. Apenas 

utilizando um aplicativo em um celular, pode conhecer o local onde vai ficar hospedado, fazer 

um tour virtual. Cabral (2015, p. 16) afirma que  

 

É bastante improvável para os dias atuais pensar em viajar, ou até mesmo em 

conhecer uma cidade vizinha sem buscar na internet, ou em aplicativos no celular 

algumas informações sobre o local. O trajeto para chegar, pontos turísticos 
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importantes, onde fazer as refeições, onde comprar souvenires, entre outros termos 

bastante procurados em sites de buscas. Mesmo quando estamos em dúvida sobre 

qual destino conhecer, a internet pode ser uma forma de obter informação 

convincente sobre o local e garantir a melhor escolha de acordo com os interesses e 

motivações do turista. 

 

A internet é hoje um canal realmente eficiente pois faz parte da vida de todos, 

sendo capaz de reunir pessoas e divulgar ideias, interferindo no comportamento das mesmas e 

em suas relações sociais. O acesso à informação disponibilizada para o turista pode fazer a 

diferença na escolha, a tecnologia favorece o desenvolvimento de um turismo e de um turista 

com acesso total a informação, aquela empresa ou proposta que tiver maior qualidade e 

disponibilidade pode alcançar e conquistar turistas de vários locais. 

 

[...] é importante que qualquer destino turístico esteja presente na web, sendo muitas 

das vezes a construção de um sítio web o primeiro passo para tal. A web constitui-se 

como peça-chave na comunicação de projetos turísticos, tendo em consideração a 

capacidade de alcançar um número elevado de turistas ou clientes potenciais. O 

recurso Internet é, assim, uma realidade incontornável para qualquer negócio 

(SOUSA, 2012, p. 147). 

 

O número de pessoas conectadas à internet no Brasil em 2016 foi de 64,7%, sendo 

a maioria dentre os entrevistados, o público feminino (65,5%). Também consta que os 

equipamentos mais utilizados para acessar a internet são o telefone móvel celular (94,6%), o 

microcomputador (63,7%) e o tablet (16,4%). A banda larga utilizada para o acesso à internet 

é a móvel (77,3%) e fixa (71,4%), mas cerca de 49,1% desse percentual utilizavam ambos os 

tipos de conexão. Os grupos que mais utilizam a internet são jovens de 18 ou 19 (85,4%) anos 

e 20 a 24 (85,2%) anos de idade e os que menos utilizam são os idosos de 60 anos ou mais, 

pois tem-se um decréscimo de 24,7% (IBGE, 2016). 

São muitos usuários da internet, um universo de possibilidades de atividades 

contempladas pela tecnologia. Por um lado, pensando no Turismo, os aplicativos são 

oportunidades de negócios, mas por outro, são uma mudança consistente no comportamento 

do turista e na relação dele com as empresas, com os destinos e com as outras pessoas. A 

tecnologia móvel permite interação entre o que está no mundo virtual e o que existe e 

acontece no espaço físico, proporcionando experiência em vários níveis de envolvimento em 

diferentes locais (NUNES; MAYER, 2014). 

Normalmente, a primeira ação do turista é procurar destinos diferentes e distantes 

da sua rotina e a internet, permite ter acesso a informações diversas que vão desde imagens 

descrições, avaliações de elementos que compõem a oferta turística de uma cidade, país, 

localidade, cidade ou região (SOUSA, 2012). As informações proporcionadas pela internet 
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incentivam e determinam, cada vez mais, o gosto e escolhas por viagens e destinos, e como 

dito por Sousa (2012, p. 147) “mexendo com os sonhos e desejos dos seres humanos”. É 

preciso ressaltar que outra consequência deste meio de comunicação está no nível exigências 

e expectativas ao se divulgar espaços novos, chamativos e paradisíacos. Como já observado 

por Lévy (1999 apud SOUSA, 2012), com os avanços tecnológicos, há também um 

crescimento quanto à competição entre destinos escolhidos pelos turistas para passar férias ou 

descansar. 

Sendo assim, as tecnologias da informação desempenham um papel fundamental 

para o desenvolvimento do Turismo, pois com a rápida modernização e globalização do 

mundo, as tecnologias se tornam cada vez mais sofisticadas e precisas, sendo um novo desafio 

para as empresas turísticas, pois devem estar sempre se atualizando quanto a equipamentos e 

programas, para poder fornecer ao cliente uma viagem satisfatória com bons preços e serviços 

qualificados fiéis as informações que são disponibilizadas na internet e assim, ele venha a ser 

motivado a querer visitá-lo, uma ou diversas vezes. 

O homem é um ser sociável, convive em comunidade, tem prazer em ler, escrever 

viajar e como ser sociável quer dividir suas experiências de viagem. Há pessoas que escrevem 

e falam sobre suas viagens. Segundo Cabral (2015), essa comunicação permite ao turista, 

consumidor em geral, extravasar sentimentos bons e ruins sobre o serviço e sobre ele mesmo. 

Muitas empresas, potencializam essa característica social e criam condições para que o turista 

expresse suas opiniões em sites, servindo assim, como uma propaganda para a empresa, 

serviço prestado e local visitado. 

Quando um determinado lugar aparece no jornal, novelas, propagandas, mídias 

sociais desperta no telespectador a vontade de ir até aquele lugar, ver com seus próprios olhos 

e sentir toda a especialidade do lugar. O usuário da web conhece o lugar por meio de imagens 

e informações que ele viu num determinado site, uma avaliação ou mesmo relato de um 

visitante que lhe tenham agradado, ele vai querer visitar (CABRAL, 2015). 

As informações são essências para o turista, que procura saber das condições do 

lugar, seja por meio da internet ou de alguma agência, para que ele possa visitar. Sendo assim, 

as informações dispostas nos sites devem ter o máximo de veracidade possível, já que alguns 

turistas não contratam empresas e vão por conta própria. Para Cabral (2015, p. 29) essa 

coesão entre “tecnologias avançadas de softwares e programação, participação e interação 

entre os usuários e novas formas de negócios e empresas formam o cenário atual da internet, 

definido por diversos autores como Web 2.0”. 
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A criação de sítios web focados em temas ligados ao Turismo está crescendo 

consideravelmente, a nova geração da internet e as mídias sociais apoiam-se na necessidade 

humana de interação social (SOUSA, 2012). 

 

Por meio da internet e da tecnologia a mídia social permite a comunicação “um para 

muitos”, ou seja, que um indivíduo seja capaz de se comunicar com inúmeras 

pessoas simultaneamente e muitas vezes irrestritamente. Favorece a democratização 

do conhecimento e da informação, transformando consumidores de conteúdo em 

produtores ativos de conteúdo (CONSTANTINIDES, 2014 apud CABRAL, 2015. 

p. 30). 

 

O desenvolvimento e efetivação do Turismo em Arraias pode se valer por meio 

dessa forma de comunicação virtual (internet), a partir da criação e gestão, pública ou 

particular, de um website que concentre informações, com qualidade e responsabilidade, sobre 

os equipamentos turísticos
2
 de interesse dos turistas disponíveis na cidade. 

 

 

  

                                                           
2 Equipamentos Turísticos, são todos aqueles criados especificamente para o turismo, como por exemplo os 

meios de hospedagem (estabelecimentos hoteleiros, motéis, pousadas, pensões, acampamentos), serviços de 

alimentação (restaurantes, bares, lanchonetes, casa de chá, confeitarias, cervejarias) e entretenimentos (áreas de 

recreação e instalações desportivas parques, praças, clubes, estádios, mirantes, marinas, estabelecimentos 

noturnos - boates, casa de espetáculos, cinemas, teatros), operadoras e agências de viagens, transportadoras 

turísticas, postos de informação, locadora de imóveis, locadora de veículos, comércio turístico (lojas de 

artesanato e souvenir), casas de câmbio e bancos, locais de convenções e exposições, cultos, representações 

diplomáticas. (BRAGA; GONTIJO; VIEIRA, 2013). 
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3 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Este trabalho tenta fazer uma abordagem qualitativa para apresentar os resultados 

obtidos, e pode ser classificado como pesquisa descritiva. “Na pesquisa descritiva o 

pesquisador observa, registra, analisa e ordena dados, sem manipulá-los, isto é, sem 

interferência do pesquisador. Procura descobrir a frequência com que um fato ocorre, sua 

natureza, suas características, causas, relações com outros fatos” (PRODANOV; FREITAS, 

2013, p. 52). 

Para obtenção das informações disponíveis na internet sobre o município de 

Arraias, jugando as que podem ser de interesse para um turista como os equipamentos 

turísticos e atrativos, fez-se buscas online na Web, durante o período de três meses (Março, 

Maio e Junho), por meio da utilização das ferramentas de pesquisa Google (web e imagens), 

ferramenta de vídeo Youtube e a rede social Facebook. 

A ferramenta Google, dispõe de meios facilitadores para pesquisas, como web, 

imagens, notícias e vídeos que trazem rapidamente, poucos segundos, resultados de links 

referentes ao que foi escrito em sua barra de pesquisa. Portanto, para a busca nesta 

ferramenta, utilizou-se os termos “Arraias Tocantins”, “Arraias-TO”, “Arraias TO turismo”, 

“Arraias Tocantins fotos” para poder acessar os links dispostos e verificar se seu conteúdo era 

relativo à cidade. 

Já para a ferramenta Youtube, que também pode ser encontrada por meio da opção 

“vídeos” do Google, a pesquisa dispôs apenas do termo “Arraias Tocantins”, visto que a 

ferramenta permite que sejam acessados vários vídeos relacionados ao que foi escrito em sua 

barra de pesquisa gratuitamente por meio de uma lista localizada no canto direito da tela, além 

de possibilitar, segundo Silva (2016), que os usuários de internet possam criar seus canais, 

que é como um usuário para poder postar vídeos sobre qualquer assunto e receberem 

comentários, seguidores e avaliações baseadas em gostei ou não. 

O Facebook é uma das redes sociais mais acessadas atualmente, pois possibilita a 

interação entre várias pessoas por meio da criação de um perfil contendo suas informações 

básicas para poder compartilhar fotos, comentários, conversar por meio de um chat e até 

mesmo transmissões de vídeos ao vivo para outras pessoas assistirem ao mesmo tempo. Além 

disso, o aplicativo permite a criação de perfis para pessoas e grupos, onde seus membros 

podem debater sobre um assunto em comum. Segundo Gunelius (2012 apud DATORRE, 

2015, p. 32), “o Facebook pode ser utilizado como uma ferramenta de marketing para 
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construção de relacionamentos, desde que haja a construção de conteúdos de qualidade 

adaptados ao público-alvo desejado”. Sendo assim, a pesquisa foi realizada por meio da barra 

de pesquisa do próprio Facebook, com o termo “Arraias Tocantins”, buscando em seus 

resultados páginas e grupos relacionados à cidade de Arraias. 

Cabe ressaltar que todos os links listados pelas ferramentas acima citadas, foram 

acessados para identificar se a informação disponível realmente se referia à cidade Arraias ou 

algum evento ocorrido na cidade. Feita a identificação sobre ser de Arraias, criou-se quadros 

(Apêndices A, B e C) contendo o link; printscreen da página; descrição das informações 

fornecidas pelos sites. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A década de 90 pode ser considerada como um marco no uso das redes de 

informação intranet, extranet e especialmente a internet pelo Turismo. A expansão da internet 

permitiu que empresas e fornecedoras de serviços turísticos passassem a ter contato direto 

com o consumidor (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2018). As informações geradas pelo e 

para o Turismo, segundo Nascimento e Silva (2004, p. 52) podem ser classificadas em 

“informação para gestão empresarial (considerada como o amparo do desenvolvimento das 

atividades das empresas ligadas ao Turismo), informação para divulgação do Turismo e 

informação para o turista (que atende as necessidades de informação do turista)”. Como 

mencionado por Sousa (2012), as informações proporcionadas pela internet, incentivam e 

determinam, cada vez mais, o gosto e escolhas por viagens e destinos. É a partir dessas 

informações, disponíveis na web, que o turista escolhe e organiza suas viagens. 

Neste contexto, este trabalho identificou na internet, 261 links de websites e 

vídeos que são sobre a cidade de Arraias-TO ou apenas a citam em seu conteúdo, sendo que 

desse resultado, 202 foram obtidos via ferramenta Google, 29 via ferramenta de vídeo 

Youtube e 30 via rede social Facebook. Estes são os resultados que um turista encontrará se 

utilizar as mesmas ferramentas e termos de busca. Figura dos dados 

Para os autores Gohr, Santos e Veiga (2009, p. 170) é “[...] notória a constatação 

de que a informação é o ponto de partida para o turista no processo de decisão por um destino 

e, representa um dos componentes fundamentais do produto turístico”. Passagens, 

acomodações e pacotes de férias, são os itens associados ao turismo, mais comprados via 

internet (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2018). 

Dos links selecionados via Google (APÊNDICE A) sobre Arraias-TO, 20 websites 

fazem referência a origem histórica cidade e atrativos culturais e naturais,  por meio de textos 

e fotos, como por exemplo os sites “Arraias-Tocantins-Brasil” 

(http://arraiastocantins.blogspot.com.br/2010/10/turismo.html) e “Webdocumentário Arraias-

TO” (http://portaldeturismodearraias.blogspot.com.br/). 

No site “Arraias-Tocantins-Brasil”, é possível ler sobre o surgimento da cidade e 

de alguns possíveis pontos turísticos, porém sem muitos detalhes e atratividade estética, que 

acaba qualificando o site como não muito confiável para se ter como base, já que a interface 

gráfica de um website interfere muito na avaliação do internauta quanto ao aproveitamento de 

suas informações. 

http://arraiastocantins.blogspot.com.br/2010/10/turismo.html
http://portaldeturismodearraias.blogspot.com.br/
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O site “Webdocumentário Arraias-TO” 

(http://portaldeturismodearraias.blogspot.com.br/), foi criado por acadêmicos e pela 

professora Thamyris Carvalho Andrade do curso de Turismo Patrimonial e Socioambiental da 

Universidade Federal do Tocantins-Câmpus Arraias, e traz informações sobre atrativos 

naturais e culturais de Arraias, dividindo-se em páginas relativas à história da cidade, 

gastronomia local, poemas e poesias, natureza, em destaque a Cachoeira dos Macacos, faz 

link com site de três hotéis da cidade (Foto 1). O site “Webdocumentário Arraias-TO” é de 

fácil navegação, as imagens e textos são atraentes ao turista e foi construído a partir da 

orientação de profissionais ligados ao Turismo. Fator determinante para qualidade e 

credibilidade para quem busca a informação. 

 

Ilustração 14– Imagens do site “Webdocumentário Arraias-TO”, que exemplificam a 

gastronomia e festejos de Arraias-TO. 

   
Fonte: http://portaldeturismodearraias.blogspot.com.br/ 

 

Quanto aos links de vídeos selecionados via Youtube (APÊNDICE B), foi possível 

observar que boa parte dos vídeos é relacionado ao Município de Arraias, considerando os 

critérios de avaliação os vídeos com referência direta sobre a cidade, em linguagem verbal, no 

idioma português, ou não verbal. Foram excluídos os vídeos que não se referiam à temática. 

Sendo assim, de todos os vídeos, apenas 16 fazem referência à cidade, retratando origem, 

características físicas e biológicas, potenciais atrativos naturais, festejos tradicionais, 

gastronomia. Pode-se ter como exemplo o vídeo “Programa Belezas do Tocantins – Arraias” 

(https://www.youtube.com/watch?v=qn8DZjQezng) que retrata as belezas naturais e culturais 

da cidade por meio de filmagens e entrevistas com os moradores locais. Outro exemplo seria 

o vídeo “Matéria Carnaval Arraias” (https://www.youtube.com/watch?v=RNFtmxpnP6Q), 

que destaca a festa tradicional do Carnaval com Entrudo que atrai pessoas de diversos lugares 

para participar. 

http://portaldeturismodearraias.blogspot.com.br/
http://portaldeturismodearraias.blogspot.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=RNFtmxpnP6Q
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Cabe destacar que o YouTube possibilita colocar vídeos de quase todos os tipos 

para serem acessados a qualquer momento, permitindo que o usuário avalie o conteúdo desses 

vídeos e faça comentários sobre o que pensa a respeito. Sendo assim, o Youtube é uma 

importante ferramenta de interação social, cujas decisões são influenciadas pelas informações 

disponibilizadas. 

Quanto aos links listados pelo aplicativo Facebook, é possível perceber que 

existem páginas e grupos relacionados à cidade de Arraias, de forma geral não são atrativas 

ou podem funcionar como fonte de informações a serem acessadas pelo turista. A página 

“Ecoturismo em Arraias- Tocantins” (https://www.facebook.com/arraiasecoturismo/), tem a 

melhor apresentação estética e de informações relativas a dois atrativos naturais da cidade, a 

Cachoeira dos Macacos e Três Quedas, identificando a localização em propriedade privada e 

algumas fotos. Vale destacar também o grupo “Memórias Fotográficas de Arraias - TO” 

(https://www.facebook.com/groups/927567797369110/), que tem como objetivo a divulgação 

de fotos antigas e atuais da cidade e de seus moradores, mantendo assim a cultural e tradição 

viva nas lembranças da população. 

Os atrativos listados nos links acessados (Apêndices A, B e C) sobre Arraias 

foram relativos às festas: Festa de Nossa Senhora dos Remédios, Festejos em honra ao Divino 

Espírito Santo, Nossa Senhora das Candeias, Novena de São Sebastião, o carnaval do entrudo 

e seus shows que acontecem durante o período da noite na cidade; pratos típicos: paçoca 

arraiana de carne seca, arroz com pequi, arroz sirigado, a carne seca, o quarenta, o bolo de 

arroz, o cuscuz com queijo, beiju com carne seca: arquitetura: centro histórico com seus 

casarões que ainda mantém um pouco das suas antigas características, a Igreja Matriz e 

museus histórico, a Chapada dos Negros; atrativos naturais: Cachoeira dos Macacos, Poço da 

Bacia, Cachoeira Pé do Morro, Caverna Lapa do Bom Jesus, a Biquinha, Morro da Cruz, os 

muros de pedras localizados nos morros da cidade, a Cachoeira Três Quedas; artesanato: 

potes de barro branco. O turista deverá dispender de um certo tempo para acessar informações 

sobre os atrativos da cidade, o que pode ser entendido como um “ponto negativo” a convencer 

um turista potencial a escolher Arraias como destino de viagem. 

As informações observadas nos sites podem colaborar para o interesse do turista 

em visitar Arraias-TO, mas quando analisamos a disponibilidade de informações sobre 

serviços e como contratá-los a dificuldade é maior. É preciso destacar, que de forma geral o 

turista, principalmente aquele que viaja de forma independente, escolhe e decide seu roteiro 

antes e ou durante a realização de sua viagem e, as informações mais procuradas 

correspondem a “custos, onde ir, potenciais atrativos no destino, à hospedagem, à 

https://www.facebook.com/arraiasecoturismo/


35 

alimentação, ao transporte local, vias de acesso, dentre outras” (GOHR; SANTOS; VEIGA, 

2009). A maior parte dos websites encontrados não dispõe de informações que podem ser 

utilizadas pelo turista. 

Nesta perspectiva, as ferramentas utilizadas para busca identificaram que dois dos 

sites visitados fazem referência a estabelecimentos comerciais da cidade, um deles é o site 

TripAdvisor(https://www.tripadvisor.com.br/Tourism-g4129183-Arraias_State_of_Tocantins-

Vacations.html), que indica dois hotéis de Arraias (Hotel Japão e Havari Hotel), alguns dos 

restaurantes, como o Restaurante e lanchonete Posto Japão e o Dom Kaique, mas 

disponibiliza apenas o endereço desses locais, sem mais informações precisas. O outro site é o 

Apontador (https://www.apontador.com.br/em/arraias-to), que lista estabelecimentos 

comerciais (hotéis, restaurantes, lanchonetes, panificadoras, supermercados, entre outros) e 

estabelecimentos públicos (Prefeitura municipal, Câmara de Vereadores, Cadeia pública). É 

possível perceber que o site está desatualizado, pois alguns dos empreendimentos listados não 

existem mais na cidade, como o Mercado G3, Bolotas dentre outros que foram fechados e ele 

disponibiliza apenas o endereço e o telefone dos locais. 

Os websites encontrados não concentram informações de como chegar ou 

contratar serviços de hospedagem, alimentação, transporte local, vias de acesso a esses 

serviços e aos potenciais atrativos turísticos da região. Um turista vai passar muito temo na 

internet recolhendo fontes distribuídas em diferentes sites que não são suficientes para 

organizar sua viagem. O que denota a necessidade de criação de um espaço online que 

informa sobre a infraestrutura pública e empresarial disponível em Arraias para atender o 

turista, ou seja, os equipamentos turísticos que a cidade dispõe. Um espaço online de fácil 

manuseio, estética agradável, que disponha informações objetivas e confiáveis para serem 

utilizadas pelo turista, de forma a colaborar para o desenvolvimento do turismo local e poder 

dar a Arraias uma visibilidade de qualidade, que tanto pode atrair o turista quanto pode 

colaborar para inserir Arraias no circuito turístico dos viajantes. 

Os websites são importantes auxiliadores de marketing, pois são uma ótima 

maneira de tornar o município conhecido alcançando o maior número de pessoas que podem 

acessar a informações sobre Arraias a qualquer hora e em qualquer lugar. Além disso, com a 

ajuda de imagens e vídeos, é possível atrair a atenção do usuário para pesquisar mais sobre o 

destino.  

  

https://www.apontador.com.br/em/arraias-to
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Considerando a literatura consultada e os resultados apresentados quanto ao 

objetivo de identificar se um turista que queira vir pra Arraias encontra na internet 

informações sobre os atrativos turísticos, históricos-culturais, naturais, equipamentos de 

alimentação e hospedagem faz-se as seguintes considerações: 

-Arraias é uma cidade com eventos festivos de destaque no estado do Tocantins, 

já sendo visitada principalmente nos festejos do “carnaval do entrudo” e de “Nossa Senhora 

dos Remédios”. Tem potencial turístico representado nos bens histórico-culturais, naturais e 

gastronômicos conhecidos e outros ainda esperando para serem identificados. Ainda cabe 

destacar o I Festival Gastronômico, realizado pela primeira vez no município em dezembro de 

2017 pelos acadêmicos da primeira turma do curso de Turismo Patrimonial e Socioambiental, 

sob a orientação da professora Thamyris Carvalho Andrade como uma forma de valorizar e 

divulgar a culinária local. 

-A maior estratégia do desenvolvimento do turismo é a informação, a internet se 

tornou uma ferramenta poderosa na divulgação da informação. É preciso ressaltar aqui, que 

embora se reconheça a existência do potencial turístico de Arraias, o Turismo ainda não existe 

de fato. Isso fica evidenciado na busca que o turista faz sobre Arraias. É preciso discutir 

formas de implantação políticas públicas que fomentem a atividade turística, inventariar e 

qualificar os potenciais atrativos que possam ser considerados pelo turista. 

-O Curso de Turismo Patrimonial e Socioambiental, pode ser um parceiro no 

processo de implantação e consolidação do turismo em Arraias. Desde a implantação do 

Curso, em janeiro de 2016, professores e acadêmicos vêm desenvolvendo atividades 

disciplinares e de pesquisa cujos resultados são essenciais para tal consolidação, pode-se ter 

em conta que com o curso, houve uma maior abertura e participação do Museu Histórico da 

cidade, que agora conta com uma página e um Centro de Atendimento ao Turista (CAT) no 

aplicativo Facebook. 

-É interessante ter um site, um espaço na internet, que concentre informações que 

facilitem ao turista escolher Arraias-TO como destino de suas viagens e a partir dele consiga 

identificar e contratar os serviços turísticos disponíveis. É preciso ressaltar que um espaço 

virtual, só vai divulgar informações sobre o que é conhecido e está estruturado. É preciso que 

o espaço seja constantemente reorganizado e atualizado. 
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-Os sites “Webdocumentário Arraias-TO” 

(http://portaldeturismodearraias.blogspot.com.br/), um já existente e em funcionamento e 

“City Bakker”, em construção, pode ser reorganizado para inserção de mais informações, 

indicadas na literatura, como sendo de interesse turístico. 

-A indicação de reorganização dos dois sites se justifica por serem: terem a 

melhor qualidade de informações (texto e imagem) encontradas sobre Arraias, são de fácil 

manuseio, estarem organizados por categorias, o que permite encontrar informações sobre 

Arraias em um lugar. Os dois sites foram organizados por estudantes supervisionados por 

professores de Instituições de Ensino Superior.  

O “Webdocumentário Arraias-TO”, realizado pela professora Thamyris Carvalho 

Andrade e pelos acadêmicos do Curso de Turismo Patrimonial e Sociambiental da 

Universidade Federal do Tocantins Câmpus Prof Dr Sérgio Jacintho Leonor em Arraias-TO, 

como um projeto de disciplina que deve manter continuidade na divulgação das informações 

sobre o município.  

E o “City Bakker”, criado pelos estudantes do Curso de Técnico em Informática 

do Instituto Federal Goiano do Campus Campos Belos-Goiás, como um Projeto Integrador 

para a conclusão do curso e que tem por objetivo divulgar as informações relacionadas aos 

atrativos de Arraias Tocantins. 

 

  

http://portaldeturismodearraias.blogspot.com.br/
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http://www.facitec.br/erevista/index.php?option=com_content&task=view&id=9&Itemid=2
http://www.facitec.br/erevista/index.php?option=com_content&task=view&id=9&Itemid=2
http://www.geografia.uminho.pt/uploads/carla.doc
http://revistas.ulusofona.pt/index.php/jts
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APÊNDICE A – QUADRO COM LINKS QUE RETRATAM ARRAIAS-TO, 

OBTIDOS A PARTIR DE PESQUISA NA FERRAMENTA GOOGLE 

 

Links Print Descrição 

https://pt.wikipedia

.org/wiki/Arraias 

 

O site da Wikipedia traz 

informações sobre Arraias 

relativos à história, geografia, 

arquitetura e possíveis pontos 

de turismo. 

http://turismonotoc

antins.com.br/arrai

as-tocantins-

historia/ 

 

O site Turismo no Tocantins 

apresenta um breve histórico 

sobre a cidade de Arraias e sua 

arquitetura. Além de possíveis 

pontos turísticos. O autor do 

site é E. J. Siqueira. 

http://www.arraias.

to.gov.br/ 

 

O site da Prefeitura municipal 

de Arraias traz informações 

quanto a administração, a 

cidade e notícias do que 

acontece na cidade. Possui 

mapas, algumas fotos e vídeos. 

https://www.cidade

-

brasil.com.br/muni

cipio-arraias.html 
 

O site Cidade Brasil traz 

informações básicas sobre o 

município quanto a geografia, 

economia e informações sobre 

Serras no entorno da cidade. 

http://mochileiro.tu

r.br/arraias.htm 

 

O site Mochileiro Descobrindo 

o Brasil traz informações sobre 

o município e o seu surgimento 

e algumas fotos. 

http://g1.globo.co

m/to/tocantins/cida

de/arraias.html 

 

O site G1 é um site voltado para 

notícias que acontecem no 

cotidiano da população de 

Arraias, como gente presa, 

assaltos e afins. 

https://turismo.to.g

ov.br/regioes-

turisticas/serras-

gerais/principais-

atrativos/arraias/ 

 

O site Turismo Tocantins fala 

brevemente do município e de 

alguns de seus atrativos, como o 

centro histórico, a Chapada dos 

Negros, o carnaval e a paçoca. 

Dispõe de algumas fotos. 
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https://www.abc-

distancias.com/cid

ades/6319519/arrai

as/ 
 

O site abc Distancias traz 

informações básicas sobre o 

município e a distancia dele 

para outras cidades. 

https://mapasapp.c

om/satelite/tocanti

ns/arraias-to/ 

 

O site Mapas App apenas 

disponibiliza um mapa com 

alguns pontos demarcados da 

cidade de Arraias. 

https://mapas.guia

mais.com.br/arraia

s-to 
 

O site Guia Mais mostra apenas 

um mapa para facilitar a 

chegada na cidade. 

https://www.catho.

com.br/vagas/to/arr

aias/ 

 

O site Catho oferece vagas de 

emprego em Arraias. 

https://www.concu

rsosnobrasil.com.b

r/concursos/to/arrai

as/ 
 

O site Concursos Brasil dispõe 

de editais de concursos relativos 

a cidade. 

https://biblioteca.ib

ge.gov.br/visualiza

cao/dtbs/tocantins/

arraias.pdf 
 

Este link leva ao um documento 

direto do IBGE que fala sobre o 

Histórico da cidade, Gentílico e 

Formação Administrativa. 

http://mapas.cultur

a.gov.br/espaco/20

1106/ 

 

O site dispõe de informações 

quanto a: criação do museu, 

horário de funcionamento, e-

mail e telefone público, 

endereço, histórico da cidade, 

agenda e quem são os 

responsáveis. 

http://arraias.to.leg.

br/# 

 

O site da Câmara municipal de 

Arraias Tocantins dispõe de 

informações relacionadas a 

competências, endereço, 

contato, horário de 

atendimento, presidente, mural 

dos presidentes, vereadores, 

transparência, e-sic, álbum de 

fotos, vídeos e ouvidoria. 
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https://www.eleico

es2016.com.br/can

didatos-vereador-

arraias-to/ 

 

O site de Eleições 2016 mostra 

os vereadores que forma eleitos 

em Arraias. 

http://casaimoveis.

com/hotsite/jf/inde

x.html 

 

O site Jardim Flamboyant 

Arraias-TO é um site de 

loteamento de terrenos 

localizados em Arraias. 

https://www.letras.

mus.br/hinos-de-

cidades/1802151/ 

 

O site Letras é um site de letras 

de músicas que contém a letra 

do hino de Arraias e um vídeo 

com a melodia. 

https://www.ssp.to.

gov.br/policia-

civil/delegacias/del

egacias-do-

interior/delegacias-

regionais/9--

delegacia-regional-

de-policia-civil-

drpc---arraias/  

O site da 9ª Delegacia Regional 

de Polícia Civil (DRPC) – 

Arraias, dispõe de informações 

relacionadas ao local como: 

delegados, e-mail, telefone e 

endereço. 

http://www.tempoa

gora.com.br/previs

ao-do-

tempo/TO/Arraias/ 
 

Site que informa o clima de 

Arraias. 

https://pt.wikiloc.c

om/trilhas/outdoor/

brazil/tocantins/arr

aias 
 

O site Wikiloc dispõe de 

algumas trilhas que podem ser 

realizadas saindo de Arraias. 

http://www.feriado

smunicipais.com.br

/tocantins/arraias/ 

 

O site Feriados Municipais 

mostra os feriados que a cidade 

de Arraias tem, os feriados 

estaduais e nacionais.. 

https://cartorionobr

asil.com.br/cartorio

-em-

tocantins/cartorio-

em-arraias-

tocantins-2-notas-

e-protesto-titulos-

e-civil-de-

empresas/ 

 

O site Cartório Brasil dispõe de 

informações a respeito do 

cartório de Arraias, como: 

nome oficial, CNPJ, CNS, 

comarca, entrância, telefone etc. 
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https://www.telelis

tas.net/to/arraias/h

ospitais+publicos 

 

O site Telelistas dispõe de 

informações básicas a respeito 

do hospital regional de Arraias, 

como o endereço e o telefone. 

https://www.trabal

habrasil.com.br/va

gas-empregos-em-

arraias-to 
 

O site Trabalha Brasil apenas 

anuncia ofertas de empregos 

nas cidades. 

https://www.tripad

visor.com.br/Touri

sm-g4129183-

Arraias_State_of_

Tocantins-

Vacations.html  

O site TripAdvisor fornece 

algumas informações 

relacionadas a hotéis e 

restaurantes que se encontram 

na cidade. 

http://tempo1.cptec

.inpe.br/cidades/M

eteograma/635 

 

Site de previsão do tempo de 

Arraias. 

https://www.freteb

ras.com.br/fretes/c

arga-de-arraias-

to/raio-

50km/antigas/  

Site de frente cuja rota passa 

por Arraias. 

http://www.escolas

.inf.br/to/arraias 

 

ESCOLAS.INF.BR é um site 

que lista todas as escolas de 

Arraias. 

https://www.family

search.org/wiki/pt/

Arraias,_Tocantins

_-_Genealogia 
 

Site que possui poucas 

informações dispostas, como 

localização e os municípios 

vizinhos. 

https://portal.to.go

v.br/reas-de-

interesse/cultura/pa

trimonio-

cultural/cidades-e-

monumentos-

historicos/arraias/  

O site Portal Tocantins dispõe 

de informações sobre a história 

do surgimento da cidade, Festas 

populares, Festas Religiosas, 

Painel Histórico, Artesanato, 

pratos Típicos, Ruínas da casa 

do feitor na Chapado dos 

Negros, Igreja Matriz. 

https://www.temon

ibus.com/passagem

-para/arraias-to-br 

 

Site que mostra as passagens de 

ônibus para Arraias. 
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https://www.climat

empo.com.br/previ

sao-do-tempo/fim-

de-

semana/cidade/537

9/arraias-to  

Site de previsão do tempo para 

Arraias. 

http://www.feriado

s.com.br/feriados-

arraias-to.php 

 

O site Feriados 2018 dispõe de 

todos os feriados nacionais e 

municipais de Arraias. 

https://www.guiab

olso.com.br/agenci

as/bancobradescos

a/tocantins/arraias/

arraias-6906  

Site que mostra as agencias de 

bancos em Arraias. 

https://www.mbi.c

om.br/mbi/loja/bra

sil-regiao-

norte/arraias-

tocantins-brasil/  

Site com informações precárias 

sobre o município de Arraias. 

https://mpto.mp.br/

web/portal/tags/arr

aias 

 

O site do ministério Público do 

Estado do Tocantins dispõe de 

informações sobre o que 

acontece nos municípios do 

estado. 

http://ww2.uft.edu.

br/index.php/arraia

s 

 

Site da Universidade Federal do 

Tocantins câmpus Arraias. 

http://www.sensac

aotermica.com.br/a

rraias-to/ 

 

Site de previsão do tempo para 

Arraias. 

http://www.revelan

doosbrasis.com.br/

blog/?p=6382 

 

O site Revelando Brasis traz 

informações sobre o filme 

“Mulher Guerreira”, que foi 

exibido na cidade em 2015. 

https://www.climatempo.com.br/previsao-do-tempo/fim-de-semana/cidade/5379/arraias-to
https://www.climatempo.com.br/previsao-do-tempo/fim-de-semana/cidade/5379/arraias-to
https://www.climatempo.com.br/previsao-do-tempo/fim-de-semana/cidade/5379/arraias-to
https://www.climatempo.com.br/previsao-do-tempo/fim-de-semana/cidade/5379/arraias-to
https://www.climatempo.com.br/previsao-do-tempo/fim-de-semana/cidade/5379/arraias-to
https://www.climatempo.com.br/previsao-do-tempo/fim-de-semana/cidade/5379/arraias-to
https://www.guiabolso.com.br/agencias/bancobradescosa/tocantins/arraias/arraias-6906
https://www.guiabolso.com.br/agencias/bancobradescosa/tocantins/arraias/arraias-6906
https://www.guiabolso.com.br/agencias/bancobradescosa/tocantins/arraias/arraias-6906
https://www.guiabolso.com.br/agencias/bancobradescosa/tocantins/arraias/arraias-6906
https://www.guiabolso.com.br/agencias/bancobradescosa/tocantins/arraias/arraias-6906
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http://pt.db-

city.com/Brasil--

Tocantins--Arraias 

 

O site DB City.com mostra 

informações sobre Arraias 

como: Código Arraias (IBGE), 

Código postal, Presidente da 

Câmara, Morada postal Arraia, 

Telefone, e-mail, dados 

demográficos e geográficos e a 

distancia da cidade com outras. 

http://populacao.ne

t.br/populacao-

arraias_to.html 

 

O site população.net dispõe de 

informações socioeconômicas 

sobre a cidade. 

https://imoveis.mit

ula.com.br/imoveis

/fazendas-arraias-

tocantins 
 

O site se refere apenas a venda 

de fazendas no município e seu 

entorno. 

http://www.horado

mundo.com/mundo

/ciudad/openCity.d

o?nome=Arraias&

city_id=242810  

Site que mostra o clima de 

Arraias. 

https://www.confir

aconcursos.com.br/

cidade/arraias-to 

 

Site de concursos de Arraias e 

demais cidades do estado. 

https://www.distan

ciaentreascidades.c

om.br/distancia-de-

arraias-tocantins-

brazil-ate-anapolis-

goias-go  

Site que informa a distancia de 

Arraias e Anápolis. 

https://www.jusbra

sil.com.br/topicos/

26413905/arraias-

to 
 

Site de notícias jurídicas no 

estado. 

https://www.achec

oncursos.com.br/co

ncursos-arraias-to 

 

Site de concursos 



48 

http://www.escol.a

s/cidades/326-

arraias 

 

Sites que informa sobre as 

escolas do município. 

https://pt.climate-

data.org/location/4

3204/ 

 

Site que informa sobre o clima 

anual de Arraias. 

https://www.consol

idesuamarca.com.b

r/registro-de-

marcas-arraias-to 
 

O site Consolide é referente a 

registro de marcas e apenas 

apela para a cidade de Arraias 

para que está também faça o 

registro de suas novas marcas. 

https://www.clickb

us.com.br/onibus/b

rasilia-df/arraias-to 

 

Site de venda de passagens de 

ônibus saindo de Brasília para 

Arraias. 

https://www.planet

abrasileiro.com/sec

retaria-de-saude-

de-arraias-arraias-

to-

F100EC5031DD04

4 
 

O site Planeta Brasileiro é 

informativo sobre a Secretária 

De Saúde De Arraias - Arraias 

Tocantins. 

https://conexaoto.c

om.br/tag/arraias 

 

O site Conexão Tocantins 

dispõe de informações que 

acontecem no Estado. 

https://www.apont

ador.com.br/em/arr

aias-to 

 

O site Apontador mostras com a 

ajuda de um mapa os 

estabelecimentos comerciais de 

Arraias. 

https://www.eleico

esepolitica.net/num

ero-total-de-

eleitores/arraias-to/ 

 

O site Eleições e Política dispõe 

de informações relacionadas ao 

numero de eleitores que Arraias 

possui. 
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http://www.hotelei

ro.net/hoteleiro/Pri

ncipal/default.asp?

CID_DSC_UF=T

O&CID_SEQ=162

01  

O site Hoteleiro.Net fala da 

presença de 3 dos quatro hotéis 

de Arraias. 

http://melhortrajeto

.com.br/melhor-

trajeto-de-arraias-

tocantins-brazil-

ate-goiania-goias-

go  

O site Melhor Trajeto informa a 

distancia das cidades. No caso 

da página informa a distancia 

de Arraias a Goiânia. 

https://central3.to.g

ov.br/arquivo/2274

18/ 

 

O link leva diretamente a este 

documento que informa a 

história da cidade, os aspectos 

físicos, demográficos e 

econômicos, indicadores 

sociais, educação, saúde, 

saneamento básico, finanças 

serviços e equipamentos 

urbanos e problemas 

ambientais. 

http://especiais.gaz

etadopovo.com.br/

eleicoes/2016/arrai

as-

to/prefeito/wagner-

gentil-55/  

O site Gazeta do povo dispõe de 

informações a respeito da 

candidatura de 2016 do prefeito 

e vereadores de Arraias. 

https://www.pcico

ncursos.com.br/con

curso/prefeitura-

de-arraias-to-132-

vagas 
 

A página PCI Concursos dispõe 

do edital de um concurso 

realizado em 2009. 

https://www.accuw

eather.com/pt/br/ar

raias/41827/daily-

weather-

forecast/41827 
 

O site AccuWeather informa a 

previsão do tempo de Arraias. 

https://instaviagem

.com/como-

chegar/arraias 

 

O site Instaviagem, dispõe de 

informações referentes a 

maneiras de chegar em Arraias, 

seja de ônibus ou tentando de 

avião. 
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http://www.portald

otocantins.com/mu

nicipios/arraias/ 

 

O site Portal do Tocantins fala 

de notícias que acontecem no 

cotidiano da cidade. 

http://www.achece

p.com.br/Tocantins

/Arraias/ 

 

O site Ache Cep dispõe de 

informações relacionada ao cep 

de Arraias. 

http://cepdobrasil.c

om/arraias-

tocantins-2656954 

 

O site Cep do Brasil dispõe de 

informações básicas da cidade 

como: províncias, lugar, 

latitude, longitude e o Cep. 

https://previdencia.

social/telefone-da-

agencia-da-

previdencia-social-

inss-de-arraias-to/ 
 

O site Previdência Social 

mostra o contato, endereço e 

horários de funcionamento do 

INSS de Arraias. 

http://www.pecuari

a.com.br/divulgado

/detalhes.php?it=5

83 

 

O site Pecuária.com.br é um 

site de vendas de fazendas. 

http://www.geogra

fos.com.br/cidades

-

tocantins/arraias.ph

p 
 

O site Geógrafos dispõe de 

informações básicas a respeito 

de Arraias, como: nome do 

município, estado, sigla, região, 

latitude, longitude, altitude e o 

tamanho da área. 

http://phtransportes

.com.br/?p=4132 

 

O site PH transportes fala 

apenas do transporte da 

empresa Itafos. 

https://naturatins.to

.gov.br/eia-itafos-

projeto-arraias/ 

 

O site da Naturatins dispõe de 

informações mais etalhadas 

sobre a Itafos, como: Mapas 

para análise dos impactos 

ambientais, diagnóstico do meio 

físico, diagnóstico do meio 

biótico e meio antrópico, 

análises e avaliações, desenhos 

e imagens. 
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https://www.pm.to.

gov.br/institucional

/estrutura-geral/03-

--orgaos-de-

execucao/02---cpi-

--comando-do-

policiamento-do-

interior/1-cipm---

arraias/banda-de-

musica-santa-

cecilia-arraias/  

O site da polícia militar do 

Estado do Tocantins mostra a 

Banda de música Santa Cecília, 

em Arraias contendo 

informações a respeito do 

surgimento da banda, contato e 

canal no Youtube. 

http://arraias.mega

softtransparencia.c

om.br/contrachequ

e/login.jsf 

 

O portal da Transparência 

informa a população sobre o 

andamento da administração 

pública federal. 

http://www.apolo1

1.com/latlon.php?u

f=to&cityid=5385 

 

O site Apolo11 traz algumas 

informações sobre a latitude, 

longitude, altitude, total da área, 

data da fundação e mapa do 

Estado do Tocantins. 

https://buscacepap

p.com/cidade/arrai

as-to/ 

 

O site Busca CEP App informa 

apenas o CEP de Arraias. 

https://clebertoledo

.com.br/tag/arraias/ 

 

O site Cleber Toledo traz 

informações a respeito do que 

acontece no Estado. 

https://www.superc

ep.com.br/pesquisa

r/?consultar-

endereco-cep-

de_AC+Arraias+T

O_yfrb  

O site Super CEP informa o 

CEP de Arraias. 

https://juridicocert

o.com/profissionai

s/to/arraias/- 

 

O site Jurídico certo é um site 

que faz buscas de advogados de 

Arraias. 

https://jcconcursos.

uol.com.br/concurs

os/to/arraias 

 

O site JC Concursos mostra os 

concursos abertos de Arraias. 
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http://www.hotelin

site.com.br/cidades

.asp?2000/hoteis-

em-arraias-TO 

 

O site Hotel in Site informa 

sobre a existência de 2 dos 4 

hotéis de Arraias. 

https://www.gob.or

g.br/maconaria-a-

favor-da-vida-em-

arraias-tocantins/ 
 

O site Gob informa sobre um 

evento a favor da vida realizade 

em Arraias. 

https://www.lojade

camping.com.br/loj

a-de-camping-

pesca-esporte-

artigos-taticos-e-

militares-em-

arraias-tocantins/ 
 

O site Loja de Camping apenas 

faz a propaganda da loja que 

passa a fazer entregas em 

Arraias. 

http://mapadanotici

a.com.br/categoria/

cidades/arraias/ 

 

O site mapa da notícia traz 

informações a respeito do que 

acontece na cidade. 

http://www.qedu.or

g.br/escola/28448-

ee-agricola-david-

aires-franca/censo-

escolar?year=2017

&dependence=0&l

ocalization=0&edu

cation_stage=0&it

em= 
 

O site Q edu faz referência a 

Escola Agrícola de Arraias. 

http://jornaldotemp

o.uol.com.br/previs

aodotempo.html/br

asil/Arraias-TO/ 

 

O site Jornal do Tempo apenas 

informar sobre o tempo de 

Arraias. 

http://www.transpa

rencia.gov.br/conv

enios/consultam.as

p?fcod=9247&fno

me=arraias&festad

o=to&forgao=00&

fconsulta=0  

O portal da Transparência 

informa a população sobre o 

andamento da administração 

pública federal. 
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https://www.vivare

al.com.br/venda/to

cantins/arraias/?__

vt=ranking:candida

te&utm_referrer=h

ttps%3A%2F%2F

www.google.com.

br%2F 
 

O site Viva Real é um site que 

dispõe de informações 

relacionadas a venda de 

fazendas da região. 

http://repositorio.u

nb.br/handle/10482

/1863 

 

O Site dispõe de um trabalho 

realizado sobre Arraias pela 

Magda Suely Pereira Costa 

https://www.achedi

stancia.com.br/dist

ancia-de-gurupi-a-

arraias.html 
 

O site Ache Distancia informa a 

distancia de Arraias a Gurupi 

com a ajuda de um mapa. 

https://rodoviariao

nline.com.br/passa

gem-

onibus/brasilia-

df/arraias-to  

O site Rodoviária online é um 

site de venda de passagens de 

ônibus. 

http://livraria.senad

o.leg.br/cultura-

quilombola-na-

lagoa-da-pedra-

arrais-to.html 
 

Site de venda de livros. 

https://www.dicion

arioinformal.com.b

r/significado/arraia

s-to/5063/ 

 

O site Dicionário Informal 

dispõe de informações bem 

básicas a respeito do município. 

https://www.ferias.

tur.br/cidade/9809/

arraias-to.html 

 

O site portal férias dispõe de 

informações a respeito da 

localização da cidade, história, 

significado do nome, 

aniversário da Cidade, 

gentílico, número de habitantes, 

clima, localização, limites, 

pontos turísticos etc.  

http://www.dinoma

rmiranda.com/ 

 

O blog Dinomar Miranda 

dispõe de informações sobre o 

que acontece na cidade de 

Arraias e na região, sendo 

necessário o uso da barra de 

busca que o site possui. 

https://rodoviariaonline.com.br/passagem-onibus/brasilia-df/arraias-to
https://rodoviariaonline.com.br/passagem-onibus/brasilia-df/arraias-to
https://rodoviariaonline.com.br/passagem-onibus/brasilia-df/arraias-to
https://rodoviariaonline.com.br/passagem-onibus/brasilia-df/arraias-to
https://rodoviariaonline.com.br/passagem-onibus/brasilia-df/arraias-to
https://www.ferias.tur.br/cidade/9809/arraias-to.html
https://www.ferias.tur.br/cidade/9809/arraias-to.html
https://www.ferias.tur.br/cidade/9809/arraias-to.html
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http://www.ccbhin

os.com.br/?&CI=A

rica&CB=Chile&r

elatorios=sim&cat

egoria=Igrejas+ccb

+no+mundo&categ

oria=Igreja+CCB+

em+Arraias+Tocan

tins+-

+Interior+Brasil+C

ongrega%E7%E3o

+Crist%E3+no+Br

asil+de+Arraias&r

elatorios=sim&CI=

Arraias&CB=Brasi

l&pag=8 

 

O site CCB Hinos mostra 

apenas a localização da CCB 

Congregação Cristã no Brasil 

em Arraias. 

https://www.rotam

apas.com.br/distan

cia-entre-arraias-e-

ponte-alta-do-

tocantins 
 

Site de rotas que mostra a 

distancia entre Arraias e Ponte 

Alta. 

https://www.horari

ooficial.com.br/hor

a-certa-

cidade/?Arraias_T

O  

Site de horário de Arraias. 

http://www.scielo.

br/scielo.php?scrip

t=sci_arttext&pid=

S0102-

699220080003000

15  

Site de divulgação do trabalho 

de Magda Suelly sobre Arraias. 

https://queropassag

em.com.br/viacao-

real-

expresso/arraias-

to-para-brasilia-

df#gref  

Site de compra e venda de 

passagens. 

https://querobolsa.

com.br/cursos-e-

faculdades/tocantin

s--

arraias/letras/todos 
 

Site de bolças de estudo. 

http://www.calend

ario.com.br/feriado

s-arraias-to.php 

 

Site que disponibiliza apenas o 

calendário anual do município. 

https://www.rotamapas.com.br/distancia-entre-arraias-e-ponte-alta-do-tocantins
https://www.rotamapas.com.br/distancia-entre-arraias-e-ponte-alta-do-tocantins
https://www.rotamapas.com.br/distancia-entre-arraias-e-ponte-alta-do-tocantins
https://www.rotamapas.com.br/distancia-entre-arraias-e-ponte-alta-do-tocantins
https://www.rotamapas.com.br/distancia-entre-arraias-e-ponte-alta-do-tocantins
https://www.horariooficial.com.br/hora-certa-cidade/?Arraias_TO
https://www.horariooficial.com.br/hora-certa-cidade/?Arraias_TO
https://www.horariooficial.com.br/hora-certa-cidade/?Arraias_TO
https://www.horariooficial.com.br/hora-certa-cidade/?Arraias_TO
https://www.horariooficial.com.br/hora-certa-cidade/?Arraias_TO
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https://www.luizpe

reira.com.br/119/i

moveis/fazenda-

arraias-imobiliaria 

 

Site de venda de fazendas em 

Arraias. 

https://www.codig

osddd.com.br/arrai

as/ 

 

Site informativo sobre o DDD 

da cidade. 

https://corresponde

ntesnaweb.com.br/

correspondente/lou

ise-bruno-viana 
 

O site Advogado 

Correspondente lista alguns 

advogados que moram ou 

atendem em Arraias. 

http://tede2.pucgoi

as.edu.br:8080/han

dle/tede/1101 

 

Site da PUC Goiás que divulga 

um trabalho sobre a UFT de 

Arraias escrito por Marizeth 

Ferreira Farias. 

http://www.agilleil

oes.com.br/lotes/lis

ta_lotes/360 

 

Site de leilões online. 

https://globalfert.c

om.br/producao/ita

fos-retomara-

atividades-em-

arraias-to 
 

O site voltado para notícias 

sobre incrementos agrícolas. 

https://www.crono

share.com.br/servic

os/cuidadores-de-

idosos/tocantins/arr

aias 
 

O site Cronoshare anuncia 

sobre pessoas que procuram 

cuidadores de idosos. 

http://www.mfrural

.com.br/lista_rural

_det.aspx?cod=757

7&cat=98&mnom

=Arraias-TO-

Secretaria-da-

Fazenda-Posto-

Fiscal 
 

Site voltado para o 

agronegócio. 
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http://www.sefaz2.

to.gov.br/Regionai

s.php?regional=95

7&unidade=269 
 

Site que informa a presença de 

coletorias. 

http://www.advcor

respondente.com.b

r/controlepesquisa?

cbAdv=1&municip

io=567&pesqcidsi

m=ARRAIAS%20

-%20TO%20-

%20Tocantins  

O site ADV Correspondente 

lista alguns advogados que 

moram ou atendem em Arraias. 

https://www.passa

gemrealexpresso.c

om.br/passagens-

de-onibus/brasilia-

df-para-arraias-to  

Site de venda de passagens 

rodoviárias. 

http://www.compre

rural.com/anuncios

/ver/fazenda-

arraias-to-1210-

alq-oportunidade/ 
 

Site de venda rurais. Venda de 

uma fazenda em Arraias. 

https://exame.abril.

com.br/negocios/m

bac-fertilizantes-

inicia-operacao-

comercial-de-

fosfato-em-

tocantins-2/ 
 

O site de notícias gerais que 

fala do retorno das atividades 

da MBAC Fertilizantes. 

https://brasil.estada

o.com.br/noticias/g

eral,acidente-em-

estrada-mata-nove-

estudantes,200109

05p20710  

Site informativo sobre uma 

tragédia que aconteceu com 

alguns estudantes de Arraias. 

http://www.emsam

pa.com.br/aeroport

os/tocantins_arraia

s.htm 
 

O site informa sobre a 

existência de um antigo 

aeroporto em Arraias. 

https://www.pastar.

com.br/detalhes/fa

zenda-em-arraias-

6e25 
 

O site Pastar se refere a venda 

de fazendas. Há uma fazenda a 

venda em Arraias Tocantins. 
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http://tempo.clic.co

m.br/to/arraias 

 

Site informativo sobre o clima 

de Arraias. 

https://www.empre

gos.com.br/empres

as/arraias/to/ 

 

Site de empresas para trabalhar 

em Arraias. 

http://www.novitri

ne.com.br/2942-

noticia 

 

O site de notícias sobre o que 

acontece no mundo, 

principalmente no Tocantins. 

http://www.asbraer

.org.br/index.php/r

ede-de-

noticias/item/1326-

feira-e-encontro-

de-agricultores-de-

arraias-to-

acontecem-dia-1 
 

Site voltado para notícias do 

ramo rural. 

http://www.amcnot

icias.com.br/notici

a/2570/arraias-to-

corpo-e-

encontrado-

decapitado-em-

zona-rural-do-

municipio 
 

Site AMC Notícias fala das 

notícias que acontecem 

principalmente no Tocantins. 

https://onibusbrasil

.com/locais/5469 

 

O site Ônibus Brasil é um 

projeto de catalogação de frotas 

rodoviárias por hobby. 

http://www.fenabb.

org.br/aabb-

arraias-to-

organiza-

competicao-

citadina-solidaria/  

O site FENABB dispõe de 

notícias relacionadas as 

AABBs, incluindo a de Arraias. 

https://www.tempo

.com/arraias_tocan

tins-l110690.htm 

 

O site Tempo.com informa 

sobre o clima de Arraias. 
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https://books.googl

e.com.br/books?id

=9z1SBQAAQBA

J&pg=PA71&lpg=

PA71&dq=Arraias

+tocantins&source

=bl&ots=JFyu--

AP0L&sig=4P9rzj

DGK4Sl6X74ScFk

gcB0Bnw&hl=pt-

BR&sa=X&ved=0

ahUKEwiHwPC_g

7bbAhUKgJAKHd

UwBYs4lgEQ6AE

IMDAC#v=onepag

e&q=Arraias%20t

ocantins&f=false 

 

O site faz referencia a um livro 

de pesquisa sobre os gastos 

públicos com esporte social e 

cita a cidade Arraias que possui 

um esporte solidário. 

https://books.googl

e.com.br/books?id

=B3_u8UiBcqIC&

pg=PA24&lpg=PA

24&dq=Arraias+to

cantins&source=bl

&ots=ec6-

TE4aKh&sig=U5_

V8sF9sqYgnzqQM

osu3QGgFcA&hl=

pt-

BR&sa=X&ved=0

ahUKEwiHwPC_g

7bbAhUKgJAKHd

UwBYs4lgEQ6AE

IMzAD#v=onepag

e&q=Arraias%20t

ocantins&f=false 

 

Livro Energia, Economia, Rotas 

Tecnológicas. Textos 

Selecionados, organizado por 

Yolanda Vieira de Abreu, 

Marco Aurélio Golçalves de 

Oliveira e Sinclair Mallet-Guy 

Guerra. Fala de um projeto para 

soluçãode problemas 

agricultores da comunidade 

Lagoa da Pedra em Arraias. 

https://books.googl

e.com.br/books?id

=-

yV_EkwPTwgC&

pg=PA58&lpg=PA

58&dq=Arraias+to

cantins&source=bl

&ots=v2pH9cczH

Q&sig=S7A_WIY

XqXUdNsHT8PG

0u2KEXFc&hl=pt-

BR&sa=X&ved=0

ahUKEwiHwPC_g

7bbAhUKgJAKHd

UwBYs4lgEQ6AE  

Arquivo sobre o Estudo do 

Índice de Exclusão Social no 

Brasil: Caso Tocantins, escrito 

por Yolanda Vieira de Abreu e 

Anete das Dores Barbosa. 
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INTAE#v=onepag

e&q=Arraias%20t

ocantins&f=false 

https://books.googl

e.com.br/books?id

=y79v1JGzTbgC&

pg=PA39&lpg=PA

39&dq=Arraias+to

cantins&source=bl

&ots=Aw3NoCAE

VF&sig=AIs91DB

A6S2DuK1w_5Bk

RG_yg5w&hl=pt-

BR&sa=X&ved=0

ahUKEwiHwPC_g

7bbAhUKgJAKHd

UwBYs4lgEQ6AE

INzAF#v=onepage

&q=Arraias%20to

cantins&f=true 
 

O discurso autonomista do 

Tocantins, um livro escrito por 

Maria do Espírito Santo Rosa 

Cavalcante 

https://books.googl

e.com.br/books?id

=t89IBQAAQBAJ

&pg=PA3&lpg=P

A3&dq=Arraias+t

ocantins&source=b

l&ots=a_dxRT3V1

y&sig=x_H2lLxv

YOn9WA3-

GBd7Wpy9aT8&h

l=pt-

BR&sa=X&ved=0

ahUKEwiHwPC_g

7bbAhUKgJAKHd

UwBYs4lgEQ6AE

IPTAH#v=onepag

e&q=Arraias%20t

ocantins&f=true 

 

Página que divulga o livro 

Contos e Poemas, escrito por 

Gerson Aguiar, morador de 

Arraias Tocantins. 

http://www.tocanti

nscooperativo.coop

.br/cepar-

cooperativa-

educacional-de-

pais-de-arraias/ 
 

Página que dispõe de 

informações a respeito da 

creche particular CEPAR de 

Arraias. 

https://www.cbnto

cantins.com.br/ 

 

Site voltado para a divulgação 

de informações sobre o Estado 

do Tocantins. 
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https://ceps.io/TO/

Arraias/77330000/ 

 

Site que mostra o CEP de 

Arraias. 

https://netgas.com/

preco-do-

gas/tocantins/arraia

s-to 
 

Site informativo sobre o 

consumo de gás no município. 

https://books.googl

e.com.br/books?id

=HlyDAwAAQBA

J&pg=PA36&lpg=

PA36&dq=Arraias

+tocantins&source

=bl&ots=-

q3TH3SqDH&sig

=2VLLr3iGT6cDL

RiwHeQy-

dBMyf0&hl=pt-

BR&sa=X&ved=0

ahUKEwiauarnsbj

bAhVKiJAKHT2

MBTQ4lgEQ6AEI

PzAH#v=onepage

&q&f=true 

 

Divulgação do livro 

Personagens em Trânsito, 

escrito por Tereza Ramos de 

Carvalho. 

http://www.ogirass

ol.com.br/estado/el

eitores-do-

tocantins-voltam-

as-urnas-para-

eleicao-

suplementar  

Site que dispõe de informações 

gerais sobre o estado. 

http://afnoticias.co

m.br/maioria-dos-

candidatos-ao-

governo-do-

tocantins-vota-

pela-manha-em-

varias-cidades-do-

estado-confira/  

Site informativo que informa 

sobre as Eleições do dia 

03/06/2018. 

http://surgiu.com.b

r/2018/06/02/justic

a-proibe-venda-e-

consumo-de-

bebida-durante-

eleicao-em-99-

cidades/ 
 

Artigo informativo sobre a 

proibição de álcool nas 

eleições. 
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http://www.jctocan

tins.com.br/2018/0

6/02/eleicoes-

suplementares-

confira-o-periodo-

de-lei-seca-em-

todo-o-estado/  

Artigo informativo sobre a 

proibição de álcool nas 

eleições. 

http://www.mpf.m

p.br/pgr/rss-para-

intranet-mpf 

 

Notícia MPF object 

codeMinistério Público Federal 

realiza audiência sobre 

recuperação de área ambiental 

afetada por mineração 

https://pt.wikiloc.c

om/trilhas/outdoor/

brazil/tocantins/arr

aias 

 

O site Wikiloc dispõe de 

algumas trilhas de Arraias. 

https://cidades.ibge

.gov.br/brasil/to/arr

aias/panorama 

 

O site do IBGE dispõe de 

informações sobre a população, 

trabalho e rendimento , 

educação, economia, saúde, 

território e ambiente de Arraias. 

https://www.eleico

es2016.com.br/can

didatos-prefeito-

arraias-to/ 

 

Site que informa o resultado das 

eleições para prefeito de Arraias 

em 2016. 

https://www.climat

empo.com.br/previ

sao-do-

tempo/cidade/5379

/arraias-to-to 
 

Site informativo sobre o clima 

de Arraias. 

https://www.telelis

tas.net/to/arraias/h

oteis 

 

O site lista todos os hotéis 

presentes em Arraias. 

https://www.tripad

visor.com.br/Resta

urants-g4129183-

Arraias_State_of_

Tocantins.html 
 

O site lista alguns dos 

restaurantes e lanchonetes que a 

cidade tem, tinha e falta os que 

apareceram recentemente. 
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https://www.escol.

as/cidades/326-

arraias/bairros/364

368-zona-rural 

 

O site mostra a localização de 

todas as escolas rurais de 

Arraias. 

http://www.wikiav

es.com/cidade.php

?c=1702406 

 

Site que registrou fotos de aves 

durante excursão dos donos em 

Arraias. 

http://www.pac.go

v.br/obra/56685 

 

Site informativo sobre a 

construção da UBS I. 

https://www.pcico

ncursos.com.br/not

icias/prefeitura-de-

arraias-to-oferece-

132-vagas-de-ate-

4500  

Site informando sobre o 

concurso público de 2009 em 

Arraias. 

https://www.zapim

oveis.com.br/venda

/imoveis/to+arraias

/ 

 

Site de venda de fazendas de 

Arraias. 

http://arraias.mega

softtransparencia.c

om.br/acesso-a-

informacao/inform

acao_estrutura-

adm.xhtml  

Site informativo sobre as 

pessoas que trabalham na 

prefeitura de Arraias. 

http://www.consult

arcep.com.br/to/arr

aias/ 

 

Site informativo sobre o CEP 

de Arraias. 

https://brazilbustra

vel.com/bus-real-

expresso/arraias-

to-to-brasilia-

df#gref 
 

Site de compra de passagens 

rodoviárias. 
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https://www.lovem

ondays.com.br/sala

rios/cargo/to/salari

o-mecanico/arraias 

 

Site informativo sobre salario 

de mecânico. 

https://www.guiad

otransporte.com.br/

rotas/11-

transporte-de-sao-

paulo-para-arraias-

to  

O site de transportes de cargas 

de algumas cidades para 

Arraias. 

http://www.pecuari

a.com.br/divulgado

/detalhes.php?it=4

521&utm_source=

home-

dg&utm_campaign

=geral 
 

Site de venda de terrenos em 

Arraias. 

http://especiais.gaz

etadopovo.com.br/

eleicoes/2016/arrai

as-to/prefeito/ 

 

Guia dos candidatos a prefeito 

de Arraias. 

http://tede2.pucgoi

as.edu.br:8080/han

dle/tede/3314 

 

Trabalho sobre a capoeira 

escrito por Sílvia Adriane 

Tavares Moura. 

https://querobolsa.

com.br/escolas/arra

ias--to 

 

Site que lista todas as escolas 

do município. 

http://www.deepas

k.com/goes?page=

arraias/TO-Veja-o-

IDH-Municipal---

indice-de-

desenvolvimento-

humano---do-seu-

municipio 
 

Site que mostra o IDH de 

Arraias. 

https://cnhgratuita.

club/cnh-gratuita-

em-arraias-to/ 

 

Programa de CNH gratuita em 

Arraias. 
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https://www.vivare

al.com.br/venda/to

cantins/arraias/gran

ja_comercial/ 
 

Site de vendas de fazendas em 

Arraias. 

http://mapa.vempra

rua.net/to/arraias.ht

ml 

 

Site de votos de impeachment. 

https://www.suamu

sica.com.br/enccar

doso/carnaval-

2018-arraias-to 
 

Site para baixar músicas do 

carnaval Arraias 2018. 

https://2aviareservi

sta.site/2a-via-

reservista-em-

arraias-to/ 
 

Site de auxilio para a retirada da 

segunda via reservista. 

http://repositorio.u

nb.br/bitstream/10

482/4898/1/2009_

CimaraFranciscaM

onteiro_reduzida.p

df 
 

O link baixa automaticamente 

um trabalho de Cimara 

Francisca Monteiro sobre 

Fosforitos do Grupo Bambuí na 

Região de Campos Belos (GO)/ 

Arraias(TO), na borda Oeste do 

Crátion São Francisco. 

https://www.maste

rhousesolucoes.co

m.br/servico/eletric

ista/to/arraias/ 

 

Site sobre serviços de 

eletricistas em Arraias. 

http://www.tst.jus.

br/web/trabalhoseg

uro/programa/-

/asset_publisher/0S

Up/content/trabalh

adores-de-arraias-

to-participam-de-

seminario-sobre-

saude-mental-no-

tocantins?inheritRe

direct=false  

O site fala sobre a participação 

dos trabalhadores de Arraias no 

seminário sobre saúde mental. 
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https://www.progra

mabolsadafamilia.c

om.br/cras-arraias-

to/ 

 

Site fala a respeito do CRAS de 

Arraias. 

http://radiosebraeto

cantins.com.br/noti

cia/196578/sudeste

-mostra-sua-cara-

confirma-forca-da-

regiao-das-serras-

gerais  

Site sobre o Segundo Seminário 

Sudeste mostra a sua cara que 

contou com a participação de 

Arraias. 

https://guia.hospita

l.plus/especialidad

e/cardiologia/to/arr

aias 

 

Site que mostra a localozação 

do Hospital Regional de 

Arraias. 

https://www.eleico

es2016.com.br/can

didatos-arraias-

to/2/?o=p 
 

Site que mostra apenas os 

candidatos a prefeito de 

Arraias. das eleições de 2016. 

https://webav.com.

br/desenvolviment

o-de-sites-em-

arraias-to/ 

 

Site que faz propaganda de seus 

serviços de web. 

http://arraiastocanti

ns.blogspot.com.br

/2010/10/turismo.h

tml 

 

O site dispõe de informações 

sobre o surgimento do 

município, possíveis locais de 

turismo como a Biquinha, Gruta 

da Lapa, Muralhas de Pedra, 

Morro da Cruz, Chapada dos 

Negros, artesanato, eventos da 

cidade, hino e algumas fotos. 

Foi criado por Neureci. 
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http://www.turism

o.gov.br/assuntos/8

162-mapa-do-

turismo-de-

tocantins-muda-e-

agora-estado-tem-

40-

munic%C3%ADpi

os-com-

voca%C3%A7%C

3%A3o-

tur%C3%ADstica.

html  

O site do Ministério do Turismo 

dispõe de informações relativas 

ao enquadramento do município 

no mapa turístico do estado.  

https://www.t1noti

cias.com.br/turism

o/grutas-

cachoeiras-e-

construcoes-do-

periodo-colonial-

sao-atracoes-de-

arraias/40963/  

O site T1 notícias dispõe de 

mais informações relativas aos 

locais que os visitantes podem 

visitar e sobre o artesanato 

local. 

http://www.associa

dosdoturismo.com.

br/location/arraias/ 

 

O site Associados do Turismo 

informações básicas a respeito 

do município, quanto ao país, o 

estado, a população e a 

distancia de Brasilia e Palmas. 

E um vídeo do Programa 

Belezas do Tocantins que fala 

sobre a cidade. 

https://ruraltins.to.

gov.br/noticia/200

7/12/5/caminhos-

azuis-rota-do-

turismo-rural-no-

sudeste-do-

tocantins/  

O site da Ruraltins inclui a 

cidade de Arraias ao grupo 

Caminhos Azuis, onde apenas 

fala brevemente da herança 

cultural da cidade. 

https://www.ferias.

tur.br/cidade/9809/

arraias-to.html 

 

O site Portal Férias dispõe de 

informações básicas da cidade. 

https://senarrondon

.wordpress.com/ 

 

O site Senar Rondon dispõe de 

informações de projetos que 

foram desenvolvidos em 

cidades do Tocantins, incluindo 

Arraias. 
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https://www.flogao

.com.br/search 

 

O Fotolog dispõe de algumas 

fotos de um grupo que fez visita 

em Arraias, sendo necessário o 

uso da barra de pesquisa do site. 

O fotolog foi criado em 2005 

pela Demezia Fernandes de 

Souza. 

http://brareajoacab.

blogspot.com.br/20

11/04/arraias-

tocantins.html 

 

O site dispõe de informações 

básicas sobre a cidade como a 

população, a área, gentílico, 

bioma, densidade e algumas 

fotos. 

http://br.geoview.i

nfo/arraias_tocanti

ns,29485398p 

 

O site Geoviem parece ser 

estrangeiro e fala um pouco 

sobre Arraias. 

https://www.tripm

ondo.com/brazil/to

cantins/arraias/arra

ias/ 

 

O site Tripmondo é um site 

estrangeiro que dispõe de 

algumas informações básicas 

sobre arraias e algumas fotos e 

vídeos. 

http://portaldeturis

modearraias.blogsp

ot.com.br/ 

 

O site Webdocumentário 

Arraias-TO  dispõe de muitas 

informações sobre Arraias e sua 

cultura, além de fotos e vídeos. 

Foi criado pelos acadêmicos da 

primeira turma do curso de 

turismo patrimonial e 

socioambiental.  

https://conexaoto.c

om.br/2011/07/29/

arraias-completa-

271-anos-de-

emancipacao-

politica-na-

segunda-feira  

O site Conexão Tocantins 

dispõe de informação sobre 

alguns eventos que acontecem  

na cidade. 

http://bloguinhoga

briel.blogspot.com.

br/2011/02/familia-

trapo-em-arrais-

tocantins.html 

 

O site Bloguinho do Gabriel é 

um site de viagens que seus pais 

criaram e tem fotos dos lugares 

que eles passam, incluindo 

Arraias. 
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http://cenariotocant

ins.com.br/principa

l/governador-

visita-obras-do-

complexo-

industrial-da-

itafos-em-arraias/  

O site Cenário Tocantins dispõe 

de informações sobre todo o 

estado e seus municípios, sendo 

que algumas são de Arraias.  

http://doisnabike.c

om.br/133-dia-

campos-belos-go-

a-arraias-to/ 

 

O site Dois na Bike também é 

um site de viajantes que postam 

fotos de onde andaram . 

https://secom.to.go

v.br/noticia/12525

5/ 

 

O site do Governo do Estado do 

Tocantins, dispõe informações 

gerias sobre o que acontece na 

cidade, sem muitos detalhes. 

http://www.portald

otocantins.com/mu

nicipios/arraias/ 

 

O site Portal do Tocantins fala 

de notícias que acontecem no 

cotidiano da cidade. 

http://www.amcnot

icias.com.br/index.

php?pg=busca_not

icias&palavra=aR

RAIAS 
 

Possui notícias da cidade 

relacionadas a obras do estado. 

http://www.taguavi

p.com.br/v2/index.

php?opcao=3a&id

=3236 

 

O site Taguavip dispõe de 

informações realizadas pelo 

governo do estado do Tocantins 

no município. 

http://porondeanda

mos2011.blogspot.

com.br/2011/09/u

ma-aventura-pelo-

brasil-em-

tocantins.html  

O site Por onde andamos dispõe 

de viagens que o casal fez e que 

durante a sua viagem no 

Tocantins, passaram por 

Arraias. 

http://mapio.net/pi

c/p-78127463/ 

 

O site Mapio.Net, dispõe de 

algumas imagens e um pequeno 

mapa sobre a localização das 

imagens em Arraias.  



69 

http://www.redeto.

com.br/noticia-

213-cadeia-

publica-de-arraias-

e-tema-de-

audiencia-

publica.html#.Wv1

-tEgvyUk  

O site Rede TO dispõe de 

informações que acontecem no 

Estado. 

http://www.blogant

oniocarlos.com/ 

 

O blog Antônio Carlos dispõe 

de informações relacionadas ao 

que acontece na cidade.  

http://portalamazon

ia.com/cultura/o-

que-fazer-nas-

ferias-em-tocantins 

 

O  site Portal Amazônia dispõe 

de informações para o que um 

turista pode fazer no Tocantins 

e cita algumas coisas de 

Arraias. 

http://www.justoca

ntins.com.br/notici

as-do-estado-

22461-casa-do-

estudante-de-

arraias-seleciona-

moradores.html 
 

O site JusTocantins é mais um 

site que dispõe de informações 

do Estado. 

http://onibusbrasil.c
om/chrysthofher/15
29309/ 

 

 

O site Onibus Brasil apenas 

mostra os ônibus que circulam 

por Arraias.  

http://oprogressone
t.com/tocantins/col

egio-da-policia-
militar-divulga-
edital-para-o-

processo-seletivo-
em-palmas-
araguaina-e-

arraias/85686.html 

 

O site o Progresso Net dispõe 

de informações que acontecem 

no município. 

https://www.ferias.t
ur.br/fotos/9809/arr

aias-to.html 

 

O site Portal Férias apenas 

disponibiliza fotos da cidade. 
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http://brareajoacab.

blogspot.com.br/20

11/04/arraias-

tocantins.html 

 

O site Brasil Real dispõe de 

informações bem básicas sobre 

o município. 

http://ecoviagem.u

ol.com.br/brasil/toc

antins/arraias/ 

 

O site fala brevemente da 

história de Arraias e conta com 

alguns de seus possíveis 

atrativos. 
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APÊNDICE B – QUADRO COM LINKS QUE RETRATAM ARRAIAS-TO, OBTIDOS 

A PARTIR DE PESQUISA NA FERRAMENTA YOUTUBE 

 

LINK CANAL DESCRIÇÃO 

https://www.youtube.co

m/watch?v=j8IKcbUW

zmM 

Bahiagas 

O vídeo Arraias TO faz uma breve 

apresentação da cidade por meio de 

fotos durantes os festejos de setembro. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=RpWls3_X

hh0 

Jc Rodrigues 

O vídeo Carnaval de Arraias-TO 2018 na 

rede globo Tocantins, fala da festa 

popular do entrudo molhado de Arraias. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=RNFtmxpn

P6Q 

TVE 

TOCANTINS 

O vídeo 12-02-2018 MATÉRIA 

CARNAVAL ARRAIAS, também faz 

referencia sobre o carnaval de Arraias. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=pnmma-

XzS20 

Silas Vinicius 

O vídeo Enterro dos policiais! Arraias - 

TO faz referencia a um acontecimento 

trágico da cidade. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Rc4vkENt0

6k 

AlineAlvesRibeir

o 

O vídeo feito pelos acadêmicos do curso 

de turismo patrimonial e 

socioambiental mostra sobre a 

cachoeira dos macacos. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=kprzTI3Hfp

0 

Claudia Xavier 

Cristina 

O vídeo desfile cívico escola militar  

CPM llll de Arraias Tocantins  2017, 

mostra o primeiro desfile cívico da 

escola militar de Arraias. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Y3MRsBP

wrjE 

Guarany Neto 

O vídeo Cidades Históricas do Tocantins 

– Arraias fala sobre a cidade e um 

pouco sobre sua história. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=a0j5TJD9a

Mc 

AlineAlvesRibeir

o 

O vídeo Atrativos Naturais de Arraias-

TO- Cachoeira Três Quedas dispõe de 

informações sobre mais uma cachoeira 

da cidade de Arraias. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=qn8DZjQez

ng 

Guarany Neto 

O vídeo Programa Belezas do Tocantins 

– Arraias é um vídeo que mostra as 

belezas da cidade de Arraias. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=tjJsdIqO71I 

Arraias Futebol 

Clube 

O vídeo viagem a Arraias, Tocantins 

mostra uma equipe de futebol em 

arraias. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=I8IhdLS54j

w 

Sidinei Madalena 

O vídeo TV Assembleia, cidades do 

Tocantins, ARRAIAS mostra o 

desenvolvimento da cidade com a vinda 

da Universidade Federal do Tocantins, 

MBAC, a criação da praça da juventude 

e o aeroporto. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=-

nVrEpXwWXQ 

brenosuarte 

O vídeo Casa dos Estudantes - Arraias-

TO é uma homenagem que os 

estudantes da casa do estudante para 

eles mesmos. 
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https://www.youtube.co

m/watch?v=UC2bEDqk

aNg 

 

Silas Vinicius 

Tenda Privillege 2012 - Arraias TO é um 

vídeo de uma festa q acontece em 

Arraias. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=0sYK_v8E

UyU 

Erik Gabriel 

Barbosa 

Mais um vídeo de festa Tenda Privillege 

em 2015. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=9jAWEr-

a11I 

DJSANCHES 

TENDA 

PRIVILLEGE 

Outro vídeo da Tenda Privillege em 

2013. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=RKVzNoe

CJCQ 

Marcelo 

Fernandes 

O Videolog De São Jorge - GO a Arraias 

- TO "Tempo é Vida" 30 dias pelo 

Brasil de CG 150 #11, tem por 

finalidade demonstrar a rotina de um 

viajante que passa por Arraias. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=WjEtENDB

jIw 

Wofgang Teske 

O vídeo Chapada dos Negros em Arraias 

- TO, seus Encantos, Lembranças e 

Ameaças fala de uma questão 

importante sobre a Capada dos Negros 

em Arraias que não é reconhecida como 

um patrimônio histórico cultural. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=9E_jghB0Z

-s 

Sidinei Madalena 

O vídeo Quilombolas Roda de São 

Gonçalo - Lagoa da Pedra Arraias 

busca mostrar a tradição da dança Roda 

de São Gonçalo da comunidade Lagoa 

da Pedra em Arraias. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=cWGD2Yq

aR5g 

TV A1 Notícias 

News 

O vídeo mostra reclamação de alguns 

moradores quanto a ocupação de 

algumas casas que estvama 

abandonadas. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=6_pzfYRih

YY 

Josiel Dos Santos 

O vídeo Folia do divino pai eterno arraias 

Tocantins mostra alguns cânticos da 

folia presente ainda na cidade. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=7q9NQjzP9

zM 

Idearte 

Audiovisual 

O vídeo Projeto Cidades: Arraias-TO faz 

uma análise sobre a arquitetura das 

casas de Arraias. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=h1q7Ayyl9

So 

Wilton Moura 

Apesar da qualidade ruim, o vídeo 

Cloreto Magnésio Arraias To.avi traz 

uma informação sobre a agua da cidade. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=uvRHpyjIc

gE 

Mayssane 

Barbosa 

O vídeo História de Arraias–TO conta a 

história da cidade e foi criado pelos 

acadêmicos do curso de Turismo 

Patrimonial e Socioambiental da 

cidade. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=eemR6moV

2LM 

Mateus Oliveira Carnaval de Arraias 2011 

https://www.youtube.co

m/watch?v=VvazTUtdb

_M 

PAULIANABB 
O vídeo Folia do Divino Arraias To 2012 

02 mostra um pouco da folia. 

https://www.youtube.co Dinomar Miranda O vídeo Carnaval 2018: domingo quente 
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m/watch?v=j0SxYI176

hM 

em Arraias é voltado para mostrar a 

festa. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=0UzrrZB1O

E4 

CoInspiração 

Amazônica 

Primeiro de 4 vídeos falando sobre as 

atividades da escola agrícola de 

Arraias. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=fQWLSlcV

mr0 

Prefeitura de 

Lavandeira 

25 05 17 Oficial 27 Jets Arraias é um 

vídeo que divulga os Jogos Estaduais 

do Tocantins, que aconteceu em Arraias 

no ginásio de esportes. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=9TmQPrx

MrSg 

whindersson 

nunes 

ARRAIAS SUDESTE DO TOCANTINS 

é um vídeo curto feito por estudantes 

falando sobre Arraias. 
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APÊNDICE C – QUADRO COM LINKS QUE RETRATAM ARRAIAS-TO, 

OBTIDOS A PARTIR DE PESQUISA NA FERRAMENTA FACEBOOK 

 

Link Print Descrição 

https://www.f

acebook.com/t

urismo.arraias

/ 

 

A página do facebook CAT - 

Central de Atendimento ao Turista 

- Arraias/Tocantins é voltada para 

a divulgação de algumas 

informações que podem ser uteis 

para os turistas. 

https://www.f

acebook.com/

arraiasecoturis

mo/ 

 

A página Ecoturismo em Arraias- 

Tocantins dispõe de informações 

relacionadas ao que o município 

pode oferecer para a prática do 

ecoturismo. Foi criado por Paulo 

Eliardo Morais de Lima, estudante 

do curso de Licenciatura em 

Biologia à Distância – EaD. 

https://www.f

acebook.com/

festivalgastron

omicodearraia

s/ 

 

A página 1 Festival Gastronômco 

de Arraias é uma página criada 

pelos acadêmicos da primeira 

turma do Curso de Turismo 

Patrimonial e Socioambiental para 

divulgar o festival que aconteceu 

pela primeira vez na cidade em 

2017. 
https://www.fac

ebook.com/arra

ias.dmais?hc_re

f=ARSSO1OT

Q1pYDk3yd3B

qp9YKpb-

lf7ILQCw03Gt

v7jXUfTJP7Rtf

XpQTU9XJyM

jd2Dk&fref=nf 

 

A página Diversões Arraias tem 

por finalidade anunciar o eventos e 

shows que acontecem na cidade. 

https://www.fac

ebook.com/rem

ediosarraias/?h

c_ref=ARQ-

8ok168wKDK

RnCdGD627Y

CWgDpjZrOJb

LNsWvQpG3U

rpJnE3maZZxS

GESCdVdPi8 

 

A página Paróquia Nossa Senhora 

dos Remédios tem por finalidade 

mostrar todos os eventos 

realizados pela paróquia. 
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https://www.f

acebook.com/

arraias.progre

sso/ 

 

Fan Page que tem como objetivo 

divulgar idéias inovadoras que 

colaboram de maneira significativa 

para o progresso de Arraias. 

https://www.f

acebook.com/

SEMED-

Arraias-

14388488063

31955/?ref=br

_rs 
 

Pagina criada para a Secretaria de 

Educação de Arraias. 

https://www.f

acebook.com/

Sintet-arraias-

48754114132

0167/ 
 

Página do Sintet de Arraias. 

https://www.f

acebook.com/

rccristopcaoar

raias/ 
 

Página criada para a divulgação 

das atividades do grupo de oração 

Renovação Carismática Católica 

de Arraias. 

https://www.f

acebook.com/

sindicatorural

dearraias/ 

 

Página criada para divulgação de 

informações das atividades do 

Sindicato Rural de Arraias. 

https://www.f

acebook.com/

caturismoarrai

as/?ref=br_rs 

 

Página criada para divulgar as 

informações e ações do Centro 

Acadêmico do curso de Turismo 

Patrimonial e Socioambiental de 

Arraias. 

https://www.f

acebook.com/i

pbarraias/?ref

=br_rs 

 

Página criada para divulgar as 

ações da Igreja Presbiteriana de 

Arraias. 

https://www.f

acebook.com/

EuAmoArraia

s/?ref=br_rs 

 

A página Eu Amo Arraias foi 

criada para divulgar os 

acontecimentos festivos da cidade. 
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https://www.f

acebook.com/

pg/Pecu%C3

%A1ria-de-

Arraias-

23731283310

9416/about/?r

ef=page_inter

nal 
 

Página de divulgação da Pecuária 

de Arraias. Antes, durante e depois 

da festa. E informação relevante 

para o Produtor Rural, o ano todo. 

https://www.f

acebook.com/

groups/92756

7797369110/ 

 

O grupo foi criado para que seus 

membros pudessem compartilhar 

fotos antigas da cidade e de seus 

moradores. 

https://www.f

acebook.com/

ExpoAgro-de-

Arraias-TO-

30635090953

3858/  

Página criada para a divulgação da 

Expoagro de Arraias. 

https://www.f

acebook.com/

Cia-do-

Turismo-

Arraias-

40179824336

1890/ 
 

Página de 2016 que promove 

serviços de ônibus para viagens. 

  
Página do Museu Histórico de 

Arraias. 

https://www.f

acebook.com/

uft.arraias.9?r

ef=br_rs 

 

Página da Universidade Federal do 

Tocantins. 

https://www.f

acebook.com/

decorartarraia

s?ref=br_rs 

 

Página de divulgação de 

decorações em Arraias. 

https://www.f

acebook.com/

profile.php?id

=1000089655

49520&ref=br

_rs 
 

Página de um grupo de futebol de 

Arraias. 
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https://www.f

acebook.com/

cras.arraias?re

f=br_rs 

 

Página do Centro de Referência da 

Assistência Social de Arraias. 

https://www.fac

ebook.com/Sec

retaria-

Municipal-de-

Sa%C3%BAde

-Arraias-TO-

Adm-2017-a-

2020-

154244497253

2387/?ref=br_r

s 

 

Página da Unidade Básica de 

Saúde Centro de Arraias.  

https://www.f

acebook.com/

pg/teatro.patri

moniocultural/

photos/ 

 

Página de divulgação do grupo 

artístico de Arraias. 

https://www.f

acebook.com/

Confeitaria-

Artesanal-

Arraias-

16319334337

18884/?ref=br

_rs  

Página de divulgação de confeitos 

em Arraias. 

https://www.f

acebook.com/

santacecilia.de

arraias?ref=br

_rs 

 

Página da banda da Polícia Militar 

de Arraias. 

https://www.f

acebook.com/

antonio.concei

cao.3304?ref=

br_rs 

 

Página de um empreendimento 

rural de Arraias. 
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https://www.fac

ebook.com/Gre

mio-Estudantil-

Escola-

Agricola-

Arraias-To-

2015-

160225901999

1636/  

Página de divulgação das 

atividades da Escola Afrícola. 

https://www.f

acebook.com/

Tropical-

HOTEL-

Arraias-

12439688723

56082/?ref=br

_rs  

Página de divulgação de um hotel 

de Arraias. 

https://www.f

acebook.com/

Chapada-Fc-

Arraias-to-

11673437934

09282/?ref=br

_rs  

Página de divulgação de um time 

de futebol de Arraias. 

https://www.f

acebook.com/

MuseuArraias

/ 

 

Página do Museu Histórico de 

Arraias. 

 

 

 

 

 


