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O Sítio Histórico Histórico do Patrimônio Cultural Quilombola Kalunga está localizado 

em uma região denominada de Vãos da Serra Geral no Nordeste de Goiás, a qual se 

caracteriza por ser uma área cerradeira. As características dessa região contribuem para 

formações intrínsecas com potencialidades naturais para o turismo local. Porém os 

aspectos potenciais não estão somente atrelados aos elementos naturais. O modo de 

vida, as festividades e danças se encaixam em potencialidades culturais ao turismo da 

comunidade Kalunga. O estudo, realizado na comunidade Kalunga em Monte Alegre de 

Goiás, apresenta algumas considerações a respeito das potencialidades naturais e 

culturais situadas em Monte Alegre de Goiás, na comunidade Kalunga, com o objetivo 

de contribuir para efetivação e o desenvolvimento da atividade turística na comunidade 

quilombola Kalunga. A metodologia consistiu na investigação, levantamento das 

potencialidades naturais e culturais. O inventario turístico (INVETUR) disponibilizado 

pela prefeitura de Monte Alegre, possibilitou a compreensão dos recursos que se 

encontram na comunidade. A metodologia consistiu em visitas in locu á propriedades 

com a companhia de moradores locais, a aplicação do INVETUR, o registro fotográfico 

dos recursos naturais e a marcação dos pontos no GPS. Pertinente aos levantamentos de 

dados, a pesquisa resultou em um banco de dados proveniente das fichas preenchidas do 

potencial turístico da região e o banco de fotos. Contudo a informação da comunidade 

foi imprescindível para a elaboração dos roteiros locais a serem visitados A pesquisa 

alcançou 8 locais que se resumem cachoeiras, bombas d’aguas, aguas termais, rios, 

passeios de barcos e quedas d’agua, além das festas religiosas, são realizadas 

aproximadamente 10 festas religiosas anualmente em todo território, tendo como 

destaque a festa de São João. Acredita-se que exista sim um potencial turístico natural e 

cultural em oferta, com possibilidades para receber os turistas que possuam o interesse 

em conhecer paisagens cênicas do cerrado e esteja disposto a vivenciar o modo de vida 

Kalunga. 
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