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FALA DOS PRESIDENTES

Presidente da FGM e prefeito de PanamáPresidente da CNM

Prefeitos e prefeitas,

Nos últimos anos, os Municípios sofreram com diver-
sas questões que impactaram diretamente as adminis-
trações locais: queda da arrecadação, difi culdades po-

líticas e fi nanceiras, atrasos nos repasses constitucionais, entre 
outros. Para superar essas difi culdades, a Federação Goiana de 
Municípios (FGM), em parceria com a Confederação Nacio-
nal de Municípios (CNM), lança os Cadernos de Capacitação 
Técnica, destinados aos 246 Municípios goianos.

A coletânea possui 13 cartilhas destinadas às seguintes 
áreas: Assistência Social, Saúde, Turismo, Desenvolvimento 
Rural, Educação, Economia, Gestão, Governo Digital, Meio 
Ambiente, Mobilidade Urbana, Cultura, Jurídico e Planeja-
mento Social. 

Além de orientações e dicas para uma gestão efi ciente e 
sustentável, as publicações retratam a realidade de Goiás, 
apontando os principais problemas que impactam a adminis-
tração local e exemplos e caminhos que devem ser seguidos 
pelos próximos quatro anos.

Esperamos que os novos gestores aproveitem ao máximo 
o conteúdo deste material e desejamos que as novas gestões 
sejam exemplos para o progresso do nosso estado.

Boa leitura,

Paulo Roberto Ziulkoski Divino Alexandre da Silva
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Turismo se define como uma indústria de exportação que for-
nece os serviços domésticos e as experiências de recursos inter-
nos para uma das indústrias mais emergentes do mundo. A in-
dústria do turismo cria empregos e contribui, significativamente, 
para o crescimento das economias, especialmente nos países em 
desenvolvimento. Os benefícios decorrentes da indústria do tu-
rismo, tais como o aumento de empregos e a geração de renda, 
podem superar muitos problemas de recursos, bem como criar 
oportunidades e melhorar a qualidade de vida das populações lo-
cais. Segundo Mota (2001):

Turismo é um fenômeno socioeconômico que consiste no des-
locamento temporário e voluntário de um ou mais indivíduos 
que, por uma complexidade de fatores que envolvem a moti-
vação humana, saem do seu local de residência habitual para 
outro, gerando múltiplas inter-relações de importância cultu-
ral, socioeconômica e ecológica entre os núcleos emissores e 
receptores (MOTA, 2001, p. 43).

O turismo, de fato, tem uma relevância considerável para com-
bater a desigualdade das diferenças regionais e auxilia na distri-
buição da renda nacional. Porém, tal afirmação representa uma 
conclusão qualitativa e não quantitativa. 

Para mensurar o impacto do turismo, deve-se levar em con-
sideração diversos fatores, como a sazonalidade da demanda, 
impactos ambientais e sociais que a atividade oferece às comu-
nidades, além de outros fenômenos econômicos, como a pressão 
inflacionária gerada em decorrência dos maiores gastos na locali-
dade por parte dos visitantes.

Como uma indústria continuamente crescente em todo o mun-
do, o turismo, muitas vezes, tem demonstrado seu papel como 

INTRODUÇÃO
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uma ferramenta vital para o avanço das economias por meio de 
oportunidades de emprego e investimento, gerando o desenvol-
vimento econômico, o reconhecimento do potencial da indústria 
do turismo para diversificar a economia local e contribuir para a 
redução da pobreza. Segundo Beni (1998):

Turismo tem sido um fenômeno social muito importante mo-
tivado pelo desejo natural de cada ser humano para novas 
experiências, aventura, educação e entretenimento, estes in-
cluem também os interesses sociais, culturais e de negócios. 
Na medida em que o setor do turismo é a base econômica re-
levante, as injeções de renda estão freqüentemente associadas 
na economia local (BENI, 1998, p. 07).

Os benefícios do turismo como uma base econômica são equi-
valentes aos de outros setores industriais. As vantagens do turis-
mo incluem oportunidades de emprego, crescimento do setor de 
serviços, em divisas estrangeiras, oportunidade para a recreação, 
crescimento econômico.

Existem muitos pontos fortes e oportunidades que contribuem 
para o rápido crescimento do setor do turismo em Goiás, a grande 
diversidade de recursos naturais e culturais e destinos no estado 
colaboram, significativamente, para a visitação turística.  De uma 
perspectiva socioeconômica, o turismo desempenha um papel 
vital na prosperidade econômica e no bem-estar da sociedade. 
Nesse aspecto, Cunha (2001, p. 44) sugere que “uma estratégia 
nacional de turismo interno deve ser formulada para dar uma di-
reção clara e quadro para melhorar o nível do turismo interno, 
especialmente nas cidades menos desenvolvidas”.
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1. LEI DO TURISMO

O artigo 16 da Lei n. 11.771/2008 (BRASIL, 2008) trata do 
suporte financeiro aos programas turísticos e dos mecanismos 
operacionais para o direcionamento de recursos.

Esses mecanismos previstos são por intermédio da lei or-
çamentária anual destinada ao Ministério do Turismo e à Em-
bratur, Fundo Geral de Turismo (Fungetur), linhas de crédi-
to de bancos e instituições federais, agências de fomento ao 
desenvolvimento regional, os destinados por Estados, Distrito 
Federal e Municípios, instituições e entidades nacionais e in-
ternacionais, além da garantia por meio de securitização de 
recebíveis oriundos de transações comerciais decorrentes de 
prestação de serviços turísticos, valendo-se da utilização de 
Fundos de Investimento em Direitos Creditícios (FIDC) e de 
Fundos de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimento 
em Direitos Creditícios (FICFIDC), sempre de acordo com as 
normas do Conselho Monetário Nacional (CMN) e da Comis-
são de Valores Mobiliários (CVM).

Os critérios importantes para uma melhor avaliação dos pro-
jetos para a concessão de recursos estão pautados, em primeiro 
lugar, na geração de novos empregos e ocupações, a fim de pro-
porcionar melhoria na distribuição de renda e na qualidade de 
vida das comunidades. Em segundo lugar, valorizar, conservar 
e promover o patrimônio cultural, natural e social com base no 
princípio da sustentabilidade. Em terceiro lugar, estimular pro-
cessos que resultem na criação e qualificação de produtos turís-
ticos que caracterizem a regionalidade, genuinidade e identidade 
cultural do povo brasileiro.

Finalizando, promover a qualificação profissional, o incre-
mento do produto turístico, a diversificação da oferta, a estru-
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turação de destinos e segmentos, além da ampliação do merca-
do de trabalho e do consumo turístico.

2. A INDÚSTRIA DO TURISMO EM GOIÁS

Ao se tratar do estado de Goiás, a grande diversidade de 
recursos naturais e culturais contribui, significativamente, para 
a visitação turística. Esse fato evidencia a necessidade de os 
Municípios goianos valorizarem o que de belo existe em suas 
cidades e desenvolver políticas públicas sustentáveis para o de-
senvolvimento deste setor.

O estado de Goiás é um destino, verdadeiramente, procu-
rado por pessoas de todas as idades, oferecendo estilos que 
cobrem todos os gostos, tais como paisagens pitorescas, cir-
cuitos de ecoturismo, eventos culturais, estâncias termais e 
rotas de pesca. Tudo isso para não falar da vida noturna agi-
tada das cidades de Goiás, que complementam as opções de 
lazer, com bares, restaurantes, casas noturnas e festas. Isso 
inclui também a infraestrutura hoteleira e serviços, encontros, 
palestras e eventos comerciais. O sítio Visitbrasil1 destaca o 
estado de Goiás desse modo:

O estado de Goiás destaca-se pelo crescimento econômico, 
principalmente da pecuária e agropecuária. A culinária goia-
na também é uma referência em todo o Brasil, e tem iguarias 
como o delicioso empadão goiano e a pamonha, além do pe-
qui, da guariroba e do sorvete de milho. Cidades goianas como 
Caldas Novas, com suas águas quentes, e Pirenópolis, repleta 
de construções históricas e cachoeiras, entre elas a do Abade e 
do Lázaro, atraem gente de todo o mundo. O ecoturismo tam-
bém é praticado em locais como o Parque Nacional das Emas, 
habitat de onças pintadas, lobos-guará e tamanduás-bandeira, 

1Informações disponíveis em: <visitbrasil.com/estados/Goiás>. Acesso em: dez. 
2016.
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e em Alto Paraíso, porta de entrada para cachoeiras deslum-
brantes, como Almécegas e o Vale da Lua, e para o Parque 
Nacional da Chapada dos Veadeiros, declarado pela Unesco 
como Patrimônio Natural da Humanidade. A cultura goiana 
é rica por festas como a do Divino Espírito Santo e das Ca-
valhadas, pela literatura de Cora Coralina, pelos festivais de 
cinema e arte, e pela famosa música sertaneja.

A diversidade de paisagens do Cerrado no estado de Goiás 
favorece a prática do ecoturismo como uma opção de lazer. 
Dois grandes parques nacionais no Brasil estão no estado – 
Chapada dos Veadeiros e Parque Nacional das Emas – e a 
presença de parques estaduais, como Serra de Caldas, Serra 
Dourada e montanhas dos Pireneus. Goiás também abriga o 
segundo e mais importante sítio arqueológico do Brasil na 
cidade de Serranópolis. 

Com cânions, trilhas, planaltos e rios, o turismo de aventura 
em Goiás é diversificado. Além de paisagens deslumbrantes, 
há a possibilidade de praticar ciclismo, caminhadas, passeios 
a cavalo, rafting e outras opções permitindo que, sob a super-
visão de empresas qualificadas, haja opções de lazer, entrete-
nimento e diversão para todas as idades. 

Um dos destinos mais procurados no estado e uma das atra-
ções turísticas principais em Goiás são as águas termais. As 
cidades de Caldas Novas e Rio Quente levam uma demanda 
de turistas em busca da maior estância hidrotermal do mundo, 
cujas águas variam entre 20 e 60°C de temperatura. É perfeita 
para passeios, relaxamento e descanso. Esta grandeza pode ser 
encontrada em piscinas, poços, chuveiros, parques temáticos e 
até mesmo nos rios que encantam os visitantes por sua quali-
dade terapêutica e suas paisagens.

Além da famosa água quente, o circuito dos rios e lagos 
no estado de Goiás se destaca como uma das suas principais 
atrações turísticas, dotadas por belas fontes de águas claras. 
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O rio Araguaia, por exemplo, é um ótimo destino para turistas 
em época de baixa do rio, com a formação de praias, onde as 
pessoas podem acampar, participando de diversas atividades de 
lazer e cultura. Também chama a atenção o lago Serra da Mesa, 
quinto maior lago do Brasil, na região norte do estado.

Há um ditado que moradores usam: “se não há mar, vamos 
para o bar”. Um reflexo disso é a grande variedade de opções 
de diversão noturna, presente em diversas cidades turísticas de 
Goiás. Nesse aspecto, pode-se destacar bares, restaurantes, casas 
noturnas, festas e shows destinados a todos os tipos de públicos.

Em termos culturais, Goiás é um estado rico. No seu terri-
tório, encontram-se cidades reconhecidas por suas tradições e 
por manifestações religiosas, como Cavalhadas, Procissão do 
Fogaréu em Pirenópolis e Cidade de Goiás. Destaca-se, ain-
da, o Santuário do Divino Pai Eterno na cidade de Trindade 
onde acontece uma festa religiosa com grande visitação de fiéis 
vindos de todas as partes do país. Tudo isso sem contar com a 
gastronomia que faz Goiás ser especial em sua culinária.

O patrimônio e a prática do turismo em Goiás são vistos 
como legado cultural e permitem sua perpetuação no tempo, 
sendo patrimônio para as gerações futuras, bem como uma fon-
te de renda e emprego para as pessoas envolvidas com o turis-
mo (SEABRA, 2001). 

Neste contexto, o turismo cultural abrange o que está rela-
cionado com a experiência na junção de elementos significati-
vos do patrimônio histórico, artístico e cultural, valorizando e 
promovendo o material e os bens imateriais da cultura. Manter, 
melhorar e proteger o patrimônio histórico e artístico cultural é a 
base essencial para o desenvolvimento responsável do turismo. 

A Cidade de Goiás, por exemplo, embora beneficiando o 
desenvolvimento do estado, tem sua base econômica frágil, in-
cluindo o gado e, em menor medida, a indústria transformadora, 
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o comércio a retalho, a agricultura, a extração mineral e presta-
ção de serviços. 

O maior empregador é o setor público: governo municipal 
e governo do estado. Dados do Sebrae-GO (2007) mostram 
que o comércio local coexiste com baixo poder de compra dos 
consumidores, com a falta de capital de giro e  treinamento de 
força de trabalho. No entanto, os mesmos dados identificam o 
turismo, na prestação de serviços, como atividade promissora 
e capaz de reverter a situação na Cidade de Goiás. Embora 
não exista um turismo independente, o patrimônio cultural foi 
incorporado à oferta de turismo de vários países. 

Verificou-se que as relações do turismo com equidade são 
muito estreitas, especialmente em sua inclusão como atraente e a 
possibilidade de sua preservação com recursos econômicos desta 
atividade. Muitos autores referem-se ao turismo como instrumen-
to para a preservação do patrimônio e dos valores culturais. 

A Cidade de Goiás foi considerada, no ano de 2001, Patrimô-
nio Cultural da humanidade pela Organização das Nações Uni-
das para a educação, a ciência e a cultura (Unesco). Entretanto, 
o Ministério do Turismo, ao delinear, em suas políticas públi-
cas, os indutores de 65 municípios de turismo para atrair turistas 
nacionais e internacionais, não considerou a Cidade de Goiás. 

Entre os requisitos exigidos pelo Ministério do Turismo foi 
que a cidade não tinha a capacidade de atrair e distribuir turis-
tas por seus arredores, o que não foi verificado até agora. Em 
2001, o título proporcionou a oportunidade de crescimento e 
desenvolvimento econômico que a cidade almejava. 

Dessa forma, fica sob responsabilidade do turismo incenti-
var o reconhecimento e seleção do que vale pena ser preser-
vado e levado para as gerações futuras. No entanto, há que se 
fazer reflexões para a reavaliação do patrimônio cultural local 
de modo que este seja a condição essencial para o turismo 
sustentável.
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3. EMPREGOS E ESTABELECIMENTOS FORMAIS 
NAS ATIVIDADES CARACTERÍSTICAS DO 
TURISMO

Os empregos formais gerados pelas Atividades Caracterís-
ticas do Turismo (ACTs) nos Municípios conveniados com o 
Instituto de Pesquisas Turísticas de Goiás (IPTur) mostram que 
no período de 2006 a 2013 houve um aumento de 5.500 empre-
gos formais e entre 2010 e 2013 este número cresceu 23%. No 
mesmo período, Chapadão do Céu, com 218%, foi o Município 
que apresentou o maior crescimento proporcional no número 
de empregos e a Cidade de Goiás apresentou o maior declínio, 
com 7% de queda nos empregos formais.

Em relação aos estabelecimentos formais, praticamente 500 
novas empresas foram criadas entre 2006 e 2013 e o ritmo de 
crescimento se mantém aquecido com um incremento de 26% 
entre 2010 e 2013 (GOIÁS, 2014).

3.1. Estabelecimentos Formais nos Municípios 
Conveniados com o IPTur

A participação das ACTs na geração de empregos formais 
vem crescendo continuamente desde 2008 e no ano de 2013 
gerou cerca de 60.000 empregos, representando praticamente 
4% de todos os empregos formais no estado (GOIÁS, 2014).

Este aumento na participação nos empregos no estado é re-
sultado de índices maiores de geração de empregos por parte 
das ACTs em comparação com o índice médio de crescimento 
de empregos (GOIÁS, 2014).

No período de 2010 a 2013, o total de empregos formais no 
estado cresceu 15%, em relação ao turismo o aumento foi de 
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23%. Restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas 
foram responsáveis por 52% e hotéis e similares por 22% do 
pessoal ocupado em 2013 (GOIÁS, 2014).

Já o número de estabelecimentos formais no turismo cres-
ceu 29,2% e no estado este aumento foi de 15,6%, fazendo que 
a participação do setor de turismo no total de estabelecimentos 
formais em Goiás ampliasse de 5%, em 2010, para 5,5%, em 
2013. Nesse período, cerca de 1.900 estabelecimentos formais 
foram criados no setor de turismo. Restaurantes e outros ser-
viços de alimentação e bebidas foram responsáveis por 65% e 
hotéis e similares por 14% dos estabelecimentos formais em 
2013 (GOIÁS, 2014).

3.2. Arrecadação de Tributos Estaduais das 
Atividades Características do Turismo de Goiás

No período de 2006 a 2013, a arrecadação no setor de tu-
rismo em todo o estado aumentou em R$ 50 milhões (134%) 
e o crescimento de 2010 a 2013 foi de 36%. O setor que mais 
arrecada é o de alimentação, com 57% do total arrecadado em 
2014 (tributos arrecadados: ICMS, PROTEGE e outros tribu-
tos e receitas) (GOIÁS, 2014).

A arrecadação de tributos do setor do turismo nos 16 mu-
nicípios conveniados com o IPTur apresentou um crescimento 
acumulado de 214% no período de 2006 a 2013 e de 18% de 
2010 a 2013. Nesse último período, destaca-se Colinas do Sul 
com crescimento de 1.300% na arrecadação. O valor arrecada-
do até o mês de outubro de 2014 estimado nesses Municípios 
foi 10% superior ao ano anterior (GOIÁS, 2014).
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3.3. Estrutura da Política Pública do Turismo em Goiás

A Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer – SE-
TUR – é a responsável pela execução de política de turismo 
em Goiânia. À Agência Estadual de Turismo – Goiás Turismo 
– competem ações que visem o fortalecimento e crescimento 
do turismo no estado, buscando intensificar sua contribuição 
para a geração de renda, ampliação do mercado de trabalho e 
valorização do patrimônio cultural, natural e técnico-científico. 

A Portaria n. 002, de 17 de janeiro de 2012, trata de regras 
e critérios para a formalização e o apoio a eventos do turismo 
que visem o desenvolvimento, a promoção, a comercialização, 
a divulgação e o incremento do fluxo de pessoas no estado de 
Goiás. Podem habilitar-se a receber apoio da Goiás Turismo, 
para os fins previstos nesta Portaria, municípios goianos, en-
tidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, que atendam 
aos requisitos previstos na Lei Estadual n. 16.529, de 06 de 
maio de 2009.

Quanto aos eventos apoiados, referem-se a agropecuários; 
apoio à comercialização; eventos temáticos; eventos religiosos; 
Carnaval; etapas de eventos esportivos; festivais culturais; fol-
clóricos e gastronômicos; festivais de inverno/verão; festivais 
de pesca; feiras e exposições de produtos locais, regionais ou 
nacionais e Réveillon. O apoio a estes eventos ocorre median-
te Transferência Voluntária de Recursos Mediante Convênio e 
Contratação e disponibilização de materiais ou serviços.
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4. NOVO MAPA TURÍSTICO DE GOIÁS

Fonte: http://www.goiasturismo.go.gov.br/

A Goiás Turismo é responsável pelo nivelamento e geren-
ciamento das principais regiões turísticas do estado de Goiás, 
o resultado do trabalho desenvolvido com os Municípios é o 
novo mapa turístico do estado. São ao todo dez regiões turísti-
cas, compostas de 49 Municípios.

 O Ministério do Turismo pretende readaptar o novo quadro 
das regiões de Goiás que irá reunir todos os mapas do estado 
considerando, assim, um novo mapa turístico do Brasil entre 
2016 e 2019.
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5. PRINCIPAIS CIDADES E PONTOS TURÍSTICOS 
DO ESTADO DE GOIÁS

Goiás, posicionado no coração do Brasil, é um estado cercado 
por Tocantins, Minas Gerais, Bahia, Distrito Federal, Mato Gros-
so do Sul e Mato Grosso. É o estado mais populoso da região e 
caracteriza-se por seus extensos planaltos e regiões de Cerrado.

O período mais seco é entre junho e setembro, quando as praias 
do rio Araguaia e outros rios ficam expostas por uma grande ex-
tensão por causa da queda do nível da água. Os muitos rios e as 
várias cidades fazem desse estado uma atração turística muito po-
pular, o que motiva milhares de visitantes para Goiás anualmente.

O estado possui grandes roteiros turísticos que devem ser 
explorados de modo que possa ser reconhecido e aumente a si-
tuação econômica e supere a crise que assola toda a população.

5.1. Goiânia - Capital do Estado de Goiás

As metrópoles são um exemplo de relações sociais que se 
consolidam como um produto turístico importante pelo fato 
de acolher produtos, serviços, produções culturais, compondo, 
assim, um conjunto de atrações características de uma grande 
cidade. Nessa perspectiva, Castrogiovanni (2001) afirma que

Cada cidade é dinâmica e deve ser vista como um bem cultural e 
ainda que haja semelhança entre os atrativos existentes em cada 
destino, haverá em cada localidade, singularidades representa-
tivas de sua história e sua cultura, as quais criam um grande 
poder de sedução. Essas singularidades podem propiciar maior 
movimentação turística, com os mais distintos interesses rela-
cionados a esses espaços urbanos – configurados em pequenas 
cidades ou metrópoles (CASTROGIOVANNI, 2001, p. 31).
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Goiânia é uma das capitais mais verdes do Brasil. Suas ave-
nidas largas e retas são a marca de uma cidade projetada para 
ser a força motriz de Goiás, garantindo a qualidade de vida 
para seus moradores. Construída para abrigar a nova capital do 
estado, substituindo a Cidade de Goiás, a pedra angular para a 
sua construção foi lançada em 24 de outubro de 1933. 

No entanto, a inauguração oficial só ocorreu quase nove 
anos depois, em 5 de julho de 1942, acompanhada por um 
clima de euforia, com festas, discursos, cerimônia de abertu-
ra, danças e a inauguração de diversos projetos de constru-
ção. Vários edifícios públicos inspirados pela Art Déco foram 
construídos em Goiânia, em 1950, e esta coleção arquitetônica 
é considerada uma das mais significativas no Brasil. 

Protegida pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) desde 2003, isso inclui prédios e monumen-
tos públicos, o centro original de Goiânia e o centro de Cam-
pinas, lar para os primeiros moradores da cidade. Mas visitar 
Goiânia também é conhecer bares e restaurantes, onde se pode 
saborear a gastronomia regional, com pratos típicos, como a ga-
linhada com pequi (frango com fruta típica regional).

Goiânia aparece como o principal destino na recepção de ne-
gócios e eventos no Centro-Oeste, prevalecendo sobre outros 
centros urbanos por se localizar na região central do país, ter a in-
fra-estrutura apropriada para grandes eventos, ótima rede hotelei-
ra, baixo custo operacional e serviços qualificados e organizados.

Assim, Goiânia pode ser vista como uma cidade com gran-
de potencial de desenvolvimento do turismo de negócios e 
eventos. No entanto, a estada dos turistas dura em média 3 
dias, sendo insuficiente diante dos objetivos turísticos e da ne-
cessidade das atividades comerciais na capital. 

Dessa forma, entende-se que é preciso uma ação integrada 
entre os principais agentes da administração pública e do seg-
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mento de turismo, e, ainda, ferramentas de divulgação e pro-
moção do turismo, pois a permanência destes turistas na cidade 
irá beneficiar toda a cadeia produtiva comercial e do turismo. 

Vale também ressaltar que o crescimento deste setor pode 
desencadear o aumento das receitas comerciais considerando 
todas as atividades econômicas que serão atreladas à geração, 
direta ou indireta, de emprego e renda.

5.1.1. Museu Zoroastro Artiaga

Com arquitetura Art Déco– um estilo que marcou as cons-
truções de seu tempo – este é o Museu de referência para a 
cultura e história de Goiás. A coleção inclui paleontologia, ar-
queologia, mineralogia, taxidermia, antropologia, arte sacra, 
cultura popular e indústria de arte. 

Exposições temporárias e um espaço dedicado à história da 
capital do estado ocupam o andar superior. Possui uma grande 
variedade de artefatos relacionados com a história da Revolução 
Industrial, juntamente com artigos indígenas e obras de arte dos 
coletores (religiosa e pop, além de minerais e rochas regionais). 
No museu se pode aprender sobre a fascinante história de Goiânia.

5.1.2. Memorial do Cerrado

Em perfeita harmonia com o ambiente, o museu abriga o 
Instituto do Trópico Subúmido Estação de Ciências de São 
José (ITS-UCG). Além da natureza preservada, a cênica aldeia 
de Santa Luzia – uma réplica de uma colônia de ex-escravos –, 
uma fazenda auto-sustentável e a aldeia de Timbira são algu-
mas das atrações. O Museu de História Natural tem exposições 
dos achados de pesquisa arqueológica.
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5.1.3 Horto Florestal (Jardim Zoológico)

Localizado em uma área de 98.800 m² coberta de vegetação, 
o Horto Florestal é a maior espaço de lazer da cidade. Abriga 
a entrada para o jardim zoológico de Goiânia, bem como áreas 
para atividades esportivas, com uma pista de corrida, campos 
de areia e o Lago das Rosas.

5.1.4. Parque Vaca Brava

Este parque da cidade abrange cerca de 20 hectares com 
plantas nativas da floresta e dos animais selvagens, juntamente 
com um lago lindo e expansivo. O parque oferece uma pista 
de jogging, onde centenas de pessoas vão treinar e se exercitar 
todos os dias.

5.1.5. Bosque dos Buritis

Considerado parte do patrimônio natural da cidade, esta área 
arborizada abriga três lagoas sintéticas cuja água flui pelo cór-
rego Buriti. Uma das lagoas é conhecida como tendo o maior 
fluxo na América do Sul de água. A floresta em si abrange 31 
hectares e é lar de um monumento de liberdade feito pelo ar-
tista Siron Franco, o Centro Livre de Artes (Open Center para 
as artes) e o Museu de Artes.

5.2. Aparecida de Goiânia

Aparecida de Goiânia é considerada a segunda maior cidade 
no estado de Goiás e possui um movimentado centro industrial. 
Beirando os limites da região sul de Goiânia, Aparecida tem expe-
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rimentado um crescimento rápido como um subúrbio, sendo uma 
opção para a habitação mais barata do que na vizinha Goiânia.

A sua proximidade com a capital tem atraído importantes 
indústrias, como Mabel, Vepeza, entre outras, concentrando-se 
em quatro diferentes zonas industriais na borda da BR-153. 

Nos últimos anos, o número de empresas duplicou. Em 
2007, havia 964 indústrias. Os centros industriais da cidade 
são Distrito Agroindustrial de Aparecida Goiânia (Daiag), Pólo 
Empresarial de Goiás e Cidade Empresarial. 

Apesar da industrialização pesada, Aparecida ainda produz 
produtos agrícolas, tais como arroz, mandioca, banana, coco e 
cana-de-açúcar.

Um dos festivais que mais atrai turistas para esta cidade in-
dustrial é a festa de sua padroeira, Nossa Senhora Aparecida.

5.3. Chapada dos Veadeiros

Uma das paisagens mais impressionantes do Brasil fica em 
uma área localizada a, aproximadamente, 400 km de Goiânia, 
cobrindo cerca de 160.000 hectares de savana tropical brasilei-
ra. A altitude pode variar de 700 a 1.700 metros acima do nível 
do mar, com muitas cachoeiras ao lado do precipício, vales e 
piscinas naturais. A grande quantidade de cristais de quartzo 
que cobre o chão, tornando-o brilhante, faz da área um dos lu-
gares mais luminosos vistos do espaço (de acordo com dados 
da NASA), com desenhos em uma aura misteriosa da Chapada 
dos Veadeiros.
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5.4. Alto Paraíso

Alto Paraíso é a porta de entrada para a Chapada, conhecido 
por muitos como a cidade do terceiro milênio. O 14º paralelo 
passa através desta região, o mesmo que atravessa a lendária 
Machu Picchu no Peru. Muitos acreditam que este paralelo 
fornece uma energia especial, em razão de muitas supostas vi-
sões de OVNIs nessa linha.

A Chapada dos Veadeiros também detém maior patrimônio 
geológico do continente americano, a placa de Arai, formada a 
mais de 1,8 bilhões anos. A atmosfera zen fez muitos especia-
listas deixarem para trás suas vidas de cidade grande para vi-
ver a simplicidade deste lugar, tudo ao mesmo tempo tentando 
resolver os mistérios do espaço sideral e aguardando o suposto 
próximo apocalipse no ano de 2012.

5.5. Caldas Novas e Rio Quente

Localizada no sul de Goiás, Caldas Novas tem águas puras 
e cristalinas com temperaturas que variam de 20 a 60°C. Este 
é um dos maiores exemplos no mundo das nascentes de água 
quente não relacionado com a atividade vulcânica. Elas sim-
plesmente se originam da água da chuva que penetra no solo e 
nas fendas das rochas, atingindo profundidades de mais de mil 
metros. Uma vez aquecida a água retorna à superfície através 
de fendas rochosas. 

As fontes termais com propriedades terapêuticas estão entre 
os destinos turísticos mais movimentados do país. A fim de lidar 
com a maior demanda hidro do mundo, a estância termal também 
abriga o maior complexo hoteleiro no Centro-Oeste do Brasil. 

Outros atrativos em Caldas Novas incluem o Lago Corum-
bá e o Parque Estadual Serra de Caldas, onde se pode desfru-
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tar de cachoeiras, flora e fauna, formações rochosas e riachos 
correndo por entre as rochas. Os turistas podem escolher entre 
numerosos resorts e parques para desfrutar das atrações que o 
circuito de águas quentes tem para oferecer.

No município de Rio Quente, as águas emergem para formar 
o maior rio de água quente do planeta. Está rodeado por inúme-
ras opções para o turismo de aventura, ecoturismo e, especial-
mente, mergulho ecológico. 

Rio Quente tem 12 km de extensão e suas águas continuam 
quentes ao longo de todo o seu comprimento. Um dos maio-
res parques aquáticos do país está localizado nas margens do 
rio. As instalações incluem restaurantes, bares e acomodações 
para os turistas, para capacitá-los a aproveitar ao máximo um 
dia pelas águas tranquilas do rio. Também existem parques de 
camping sobre as margens do rio.

5.5.1. Lago Corumbá

Esta é a parte da usina hidrelétrica de Corumbá I e cobre 
uma área de 65 km², onde se encontram passeios de barcos e 
jet ski. Também é um bom lugar para pesca. Há cachoeiras que 
estão abertas aos visitantes, à margem do rio também tem ba-
res, restaurantes e hotéis.

5.5.2. Parque Estadual Serra de Caldas

O parque foi criado em 1970 e contém nascentes termais. 
Duas trilhas curtas levam a pequenas quedas de água, com vista 
panorâmica ao longo do caminho. Um minicarro leva os visi-
tantes para o ponto mais alto (cerca de 11 km de distância) com 
vistas panorâmicas.
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5.6. Parque Nacional das Emas

Esta reserva, que abrange 132642 hectares, tem trilhas de 
mais de 40 km de comprimento, algumas das quais só podem 
ser percorridas de carro. O parque apresenta rica biodiversida-
de e muitas espécies, incluindo jaguar, puma, tatu, coyamel, 
aguara guazu (do Guarani língua local, significa “grande ra-
posa”), da Amazônia anta, veado-campeiro, jaguatirica, raposa 
come-siri e quatis. O rio Formoso oferece grandes condições 
para rafting fora dos limites do parque. 

5.7. Pirenópolis

Pirenópolis é uma pequena cidade localizada no planalto cen-
tral brasileiro que é considerada uma parte importante do patri-
mônio nacional do Brasil, localizada a cerca de 800 metros acima 
do nível do mar. Ela é cheia de belezas naturais, arquitetura colo-
nial e valor histórico, tendo desempenhado um papel importante 
na época de ouro brasileira do século XVIII. Nos arredores, você 
vai encontrar ecoturismo e belas atrações, incluindo rios, cacho-
eiras, trilhas, formações rochosas e vida selvagem. 

O Parque Estadual dos Pirineus também está nas proximi-
dades, oferecendo nascentes nas encostas da Cordilheira dos 
Pirineus, juntamente com muitas plantas nativas e animais. A 
majestosa cachoeira de Rosário, elevando-se a 42 metros de 
altura, está situada em uma reserva de montanha.

5.7.1. Festa do Divino (Pirenópolis)

A Festa do Divino foi comemorada em Pirenópolis pela pri-
meira vez em 1819 e foi tombada em 2010 como patrimônio 
cultural pelo IPHAN. Os rituais, que começam no domingo de 
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Páscoa e continuam até depois do feriado de Corpus Christi, 
constituem uma mistura de manifestações religiosas com vá-
rias origens e significados que incluem a Folia do Divino – em 
que uma delegação de religiosos viaja pelas casas e fazendas, 
segurando a bandeira do divino e recolhendo esmolas –, as Ca-
valhadas, que lembram as batalhas medievais entre mouros e 
cristãos e são o clímax do festival no domingo de Pentecostes. 

O festival também inclui os Mascarados, que montam a ca-
valo entre as ruas em roupas coloridas, luvas e botas, os Pasto-
rinhos, que encenam uma peça sobre o nascimento de Jesus e 
as Congadas, interpretadas por grupos folclóricos.

5.8. Goiás Velho

Era a antiga capital do estado de Goiás até 1937, quando a 
sede do governo foi transferida para a recém-construída Goiâ-
nia. Foi fundada pelo famoso explorador bandeirante Bartolo-
meu Bueno da Silva, apelidado de Anhanguera, e chamada no 
período colonial de Vila Boa de Goyaz (“boa aldeia de Goyaz” 
em português arcaico).

Dada a sua importância, o centro histórico de Goiás foi in-
cluído na lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 2001. 
Rodeado pela Serra Dourada, Goiás Velho é a cidade natal da 
poeta Ana Lins Guimarães Peixoto Bretas (1889-1985), mais 
conhecida como Cora Coralina. Embora ela começou a escre-
ver aos 14 anos de idade, publicou seu primeiro livro apenas 
aos 75. Para sobreviver, ela fez e vendeu doces cristalizados. 

A casa onde vivia, uma das mais antigas da cidade, datada de 
1782, tornou-se um museu e contém seus móveis, objetos pes-
soais, documentos e cartas de correspondentes ilustres, como o 
poeta Carlos Drummond de Andrade e o escritor baiano Jorge 
Amado, um dos principais representantes da literatura da re-
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gião Nordeste e um dos mais autores brasileiros lidos dentro e 
fora do país. 

Em Goiás, o festival mais popular é a Procissão do Foga-
réu, que ocorre na quarta-feira antes do domingo de Páscoa. 
É um dos eventos mais tradicionais da Semana Santa no Bra-
sil. Durante a cerimônia, os farricocos (pessoas vestidas em 
trajes medievais e capuzes que acompanham as procissões de 
penitência) simulam a prisão de Jesus pelas ruas da cidade à 
meia-noite com tochas ao som dos tambores. 

Há uma grande semelhança com algumas tradições que 
ocorrem na Espanha na mesma época do ano, especialmente 
em Toledo e Sevilha. A escuridão, as tochas e a velocidade dos 
homens com os rostos cobertos criam uma atmosfera medie-
val, assustadora e emocionante. Originalmente, apenas os ho-
mens podiam participar, mas hoje isso mudou. Superstições, 
como a presença de um lobisomem e uma mula sem cabeça, 
também se manifestam neste festival popular.

5.9. Catalão

Catalão é um município no sul do estado de Goiás. É um 
grande produtor de grãos, gado e minérios. Possui ainda uma 
fábrica da John Deere e a Mitsubishi. Localizado em uma re-
gião de solo fértil e rico em minérios, com excelente rodovia 
e ligações ferroviárias, além de vários rios, o Município tem 
experimentado um crescimento rápido nos últimos anos e é o 
terceiro maior pagador de impostos do estado.

A cidade fica a uma curta distância ao norte da fronteira 
com o estado de Minas Gerais, onde uma grande barragem 
sobre o rio Paranaíba, a Barragem de Emborcação, separa os 
dois estados. Está ligada por uma estrada pavimentada a 253 
km de Goiânia.
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A festa mais tradicional na cidade é conhecida por Con-
gadas. A história do festival popular de Catalão começou em 
1820, quando escravos livres chegaram à Vila de Catalão para 
trabalhar nas plantações de café. Eles trouxeram consigo seus 
costumes, um dos quais foi o culto à Nossa Senhora do Rosá-
rio. A comemoração inclui uma mistura de rituais afros e cató-
licos. Agora essas danças, com fortes influências do Congo e 
Moçambique, celebram-se em Catalão com o maior festival de 
Congadas no Brasil.

O festival acontece na última sexta-feira do mês de setembro 
e dura até o segundo domingo de outubro, quando os bailarinos 
e bailarinas vão para as ruas em seus trajes coloridos, enchendo 
a cidade com suas músicas, celebrando a padroeira e agrade-
cendo as bênçãos recebidas.

5.10. Anápolis

Anápolis está localizada entre duas capitais, a capital federal 
Brasília e Goiânia capital do estado. É a terceira mais populosa 
do estado, com 361.991 habitantes, de acordo com uma estima-
tiva do Instituto Brasileiro de Geográfica e Estatística em 2012. 
É um importante centro industrial e logístico na região Centro-
-Oeste brasileira. Após a implementação do seu distrito indus-
trial, em 1970, a cidade tornou-se uma potência industrial.

Anápolis é um dos Municípios mais desenvolvidos no estado 
de Goiás. A cidade também teve um dos mais rápidos crescimen-
tos do setor industrial com diversas indústrias farmacêuticas. 

Todos esses fatores fazem de Anápolis a cidade mais com-
petitiva do estado. Historicamente, sempre foi o centro de uma 
rica região agrícola e a criação de animais o principal esteio 
econômico da região. 



31 
112 - TURISMO | CADERNO TÉCNICO DE QUALIFICAÇÃO | FGM

O Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) inclui gran-
des empresas, como o Laboratório Teuto Brasil, a farmacêuti-
ca Fabril, a maior indústria produtora de medicamento gené-
rico no Brasil. O governo federal decidiu construir um grande 
centro logístico em torno do DAIA, que é um ponto de distri-
buição de mercadorias em todo o Brasil por acesso rodoviário, 
ferroviário e aéreo.

A Força Aérea Brasileira (FAB) opera uma das suas mais 
importantes bases nessa cidade, protegendo a capital federal 
que fica nas proximidades, além de ser um elemento impor-
tante do Projeto SIVAM, o Sistema de Pesquisa da Amazônia.

5.11. Rio Verde

É uma das cidades que mais cresce no estado e também 
considerada uma das maiores produtoras de grãos do país. É 
o centro da microrregião do sudoeste de Goiás, situado a uma 
distância de 229 km de Goiânia.

Rio Verde é o maior produtor de grãos no estado, atingindo, 
aproximadamente, 790 mil toneladas por ano de arroz, algodão, 
soja, milho, sorgo, milho, feijão e girassóis. Uma grande produ-
ção de cana para a extração de açúcar e etanol também é notável.

A vocação agrícola é expressa pelo forte desenvolvimento do 
turismo rural e eventos, com ênfase em tecnologias agrícolas que 
atraem empresários e pesquisadores de todas as partes do mundo.

5.12. Trindade

É famosa pelas celebrações religiosas realizadas no mês 
de julho, considerada um dos mais importantes locais de pe-
regrinação no Brasil. Todos os anos, começando no primeiro 
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domingo de julho, milhares de peregrinos chegam a Trindade 
para devoções ao Divino Pai Eterno. O festival dura quinze 
dias e atrai uma população estimada de 1 milhão de visitantes, 
um dos maiores festivais religiosos no Brasil.

De Goiânia para Trindade a distância é de 18 quilômetros 
e a estrada é chamada Rodovia dos Romeiros (estrada dos pe-
regrinos), com o exterior iluminado por holofotes, mostrando 
os estágios da crucificação de Jesus, a Via Sacra, uma obra de 
arte pintada por um artista local, Omar Souto.  O auge da festa 
acontece na encenação do sofrimento de Cristo produzida por 
atores locais e assistida por centenas de fiéis. 

5.12.1. Painéis da Via Sacra (Trindade)

Na maior galeria de arte ao ar livre do mundo, 14 painéis 
– cada um com 10 metros de largura por 4 metros de altura – 
retratam os principais momentos da Paixão de Jesus Cristo. O 
artista Omar Souto pintou os painéis no local durante três me-
ses. Construído em pares, os painéis são interconectados para 
representar a forma de um altar. A área circundante tem proje-
tores de halógeno que iluminam as pinturas.

Um dos pontos altos da celebração é uma procissão de vá-
rios “carros de bois”, vindos de todas as partes do estado. Apro-
ximadamente cem mil pessoas participam do desfile, talvez o 
maior desfile de carros de bois do mundo. A Basílica de Trinda-
de é a única no mundo dedicada ao Divino Pai Eterno, a figura 
do pai na Trindade católica.

5.13. Itumbiara

Itumbiara é um município localizado no extremo sul do esta-
do. Esta é uma das cidades mais prósperas em Goiás e também 
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uma das maiores produtoras de soja, milho, gado e leite.

A atração principal é o turismo náutico. O lago artificial 
de Itumbiara pode ser usado para todos os tipos de desportos 
aquáticos. No segundo domingo de agosto, ocorre a procissão 
tradicional de Nossa Senhora das Graças no rio. Outros pontos 
turísticos são o lago de Vermelhão, duas cachoeiras, Salto de 
Santa Maria de Cima e Salto de Santa Maria do Meio. A ponte 
Affonso Penna, também conhecida como o “cristal”, liga os 
estados de Goiás e Minas Gerais. Itumbiara também tem um 
circuito de kart, que organiza eventos regionais, nacionais e 
internacionais, com capacidade para 5.000 pessoas.

5.14. Jataí

Jataí é famosa por suas produções agrícolas, incluindo soja, 
arroz e milho. A cidade tem o maior rebanho de gado do es-
tado e é também uma grande produtora de aves e suínos. Em 
2000, foi o 6º maior município em extensão territorial do esta-
do. Está localizado na parte sudoeste de Goiás, na confluência 
dos rios Claro e São Pedro.

O Município está na Serra do Caiapó, que divide as bacias 
dos rios Parnaíba e Araguaia. Sua rede hidrográfica pertence 
à bacia do Paraná, sendo composta por afluentes na margem 
direita do Parnaíba.

5.15. Goianésia

É uma grande produtora de cana-de-açúcar para a produ-
ção de álcool (etanol), usado como fonte de combustível. O 
Município contém as fontes dos rios Bois, Peixes e Patos. A 
agroindústria desempenha um grande papel na economia lo-
cal, com importância dada à produção de álcool e açúcar. Duas 
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destilarias estão localizadas na cidade que trabalham no pro-
cessamento de álcool e açúcar.

A cana-de-açúcar é o cultivo mais importante de Goianésia, 
com uma área plantada de mais de 12.000 hectares. Soja, milho 
e arroz, produção de tomate também vem aumentando, bem 
como o plantio de seringueiras. A maioria das pequenas pro-
priedades rurais tem o leite como sua principal fonte de renda, 
que é usado para fornecer os laticínios para a região.

5.16. Mineiros

O Município de Mineiros é um dos maiores do estado e tam-
bém um dos mais antigos. Faz parte da microrregião do sudo-
este de Goiás. É um grande produtor de soja, milho, sorgo e 
algodão, bem como carne de gado e gado leiteiro. É o terceiro 
maior produtor de grãos do estado.

A cidade de Mineiros preserva mais de 1.000 km² de vege-
tação nativa no Parque Nacional das Emas. Criado em 1961, o 
parque fica a 80 km de distância de Mineiros e está sob a juris-
dição do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA). Sua biodiversidade é reconhe-
cida como uma das mais ricas da América Latina. A uma dis-
tância de 63 km, encontra-se a Pedra Aparada, um importante 
sítio ecológico, por causa de suas características arqueológicas. 

Mineiros também possui atrações como as águas sulfurosas de 
Pilões, Água Emendada, Casa de Pedra, Corrente das Cachoeiras, 
Mata dos Coqueiros, Mata Típica, Cedro-Quilombo dos Negros, 
muitas casas coloniais e também o centro de tradições gaúchas.

5.17. Corumbá de Goiás 

Corumbá é uma pequena cidade com uma herança colonial 
no estado de Goiás. A área ao redor da cidade é conhecida por 
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suas belezas naturais e abriga impressionantes cachoeiras, rios 
e cavernas. A cidade também é famosa por seu Festival das 
Cavalhadas, um festival de origem portuguesa que lembra as 
cruzadas e a guerra de Tróia.

5.17.1. Salto Corumbá

A mais popular das cachoeiras nesta área tem uma queda de 60 
metros de altura, formando uma grande piscina com bancos de 
areia ao redor com uma pequena praia. O lugar atrai um grande 
número de visitantes, existem vários bares e restaurantes próxi-
mos, tornando-se um ambiente agradável para a visitação.

5.18. Cavalcante

Cavalcante é uma pequena cidade localizada ao norte do esta-
do de Goiás. Com cerca de 10.000 habitantes, situa-se a 320 km 
ao norte de Brasília, no lado norte do Parque Nacional da Chapa-
da dos Veadeiros. É uma área propícia ao ecoturismo com várias 
trilhas e cachoeiras. 

Cavalcante também abriga o sítio histórico Calunga, nome dado 
aos escravos e descendentes de escravos libertos das antigas minas 
de ouro que buscaram refúgio e foram então chamados de Calunga, 
lá eles vivem até hoje com pouco contato com o mundo moderno.

5.18.1 Ponte de Pedra 

A ponte é uma estrutura de pedra feita pelo sobre o Rio São 
Domingos. É acessível através da fazenda Renascer, a 12 km do 
centro da cidade. A ponte é uma das muitas atrações nos arredo-
res da cidade de Cavalcante e Chapada dos Veadeiros. A ponte 
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forma um arco de pedra imenso aberto ao longo do tempo pela 
correnteza das águas do Rio São Domingos que leva a um cânion 
estreito, com um salto de aproximados 100m de altura.

5.18.2. Cachoeira de Santa Bárbara

Cachoeira de Santa Bárbara fica no povoado Engenho II. Uma 
das mais belas cachoeiras na área. A cachoeira tem 35 metros de 
queda que cai em um poço de água cristalina.  Sua trilha pas-
sa pelo povoado de Calunga, a 25 km do centro da cidade. Um 
lugar de fácil acesso por uma trilha de 5 km através de campos 
floridos entre colinas. A cachoeira Santa Bárbara é considerada 
uma das mais bonitas dos arredores da Chapada dos Veadeiros e 
fica na área do Sítio Histórico de Calunga.

5.18.3. Cachoeira do Prata

O conjunto de cachoeiras do Rio da Prata fica a 67 quilômetros 
de Cavalcante com acesso por estradas de terra entre Cavalcante 
e Minaçu. Existem quatro quedas próximas uma das outras, todas 
formam pequenos lagos de água cristalina. É, realmente, um lugar 
onde se pode ver belas cachoeiras. 

A maioria das quedas de água fornece uma experiências incrí-
veis de convivência com a natureza. O lugar pode ser visitado de 
bicicleta moutain biking. Há também um número de tradições in-
teressantes realizadas há séculos pelos Calungas que demonstram 
a hospitalidade daquele povo.

5.19. Abadiânia

A cidade de Abadiânia situa-se no planalto central de Goiás a 
88 km ao norte de Goiânia, na rodovia que leva a Brasília. Cerca 
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de 60% da população do Município de Abadiânia vivem na parte 
da cidade que é mais próxima à rodovia. O resto está na cidade 
antiga de Abadiânia e nas áreas rurais em torno da cidade que 
também fazem parte do Município. 

A cidade original foi construída em 1953 e é agora conhecida 
como Abadiânia velha. Na construção da rodovia que une Brasília 
a Goiânia, muitos moradores de Abadiânia estavam descontentes 
com a distância da estrada principal, então alguns deles começa-
ram a construir suas casas próximo à rodovia e, eventualmente, 
o governo da cidade foi transferido para esta área, tornando-se a 
Abadiânia oficial. 

A velha Abadiânia também conhecida como d’Abadia de 
Posse continua a ser uma cidade pitoresca situada no meio de 
colinas verdes. A economia principal nesta região é a agricul-
tura e criação de gado.

5.19.1. Grupo d’Abadia ou Abadiânia Velha

 Este pequeno povoado, situado mais próximo da zona ru-
ral, é o chamada Abadiânia original. Abadiânia velha retém a 
maior parte dos antigos moradores. A antiga igreja é um dos 
cartões postais da cidade e um passeio pela praça principal dá 
sensação de que o tempo parou nesta região.

5.20. Formosa

Formosa é um Município na região do entorno do Distrito 
Federal, a cidade fica a cerca de 80 quilômetros a leste de Bra-
sília. Conhecido por suas cachoeiras e belezas naturais. É um 
grande produtor de gado e grãos e também uma das cidades que 
mais cresce no estado. 



38 
12 - TURISMO | CADERNO TÉCNICO DE QUALIFICAÇÃO | FGM

Formosa está localizada a segunda maior das ecorregiões de 
cerrado do Brasil. A palavra Cerrado significa denso ou fechado 
em português e espanhol, um inusitado termo para uma região 
que consiste, prarticularmente, de árvores baixas e savana. 

Formosa encontra-se na origem das três bacias brasileiras: o 
rio Amazonas, representado pela Ribeirão Bandeirinha; o Prata, 
representado pela Ribeirão Pipiripau e o Rio São Francisco, re-
presentado pelo Ribeirão Santa Rita, sendo chamado de “Berço 
das águas do Brasil”.

Há muitos rios e cachoeiras nos arredores. Um lago atraente 
com um nome bastante paradoxal - Lagoa Feia - situa-se na 
borda da cidade. Uma das cachoeiras mais altas do Brasil - a 
cachoeira de Itiquira - está localizada a 30 km ao norte. Os 
principais rios do Município são os seguintes:

• Rio Paranã – é o mais importante, com um comprimento 
de 500 km. Começa em uma série de correntezas e no 
vale leste da Serra do Paranã, a 4 km da cidade. Ele flui 
através do interior do Município no sentido norte e rece-
be mais de 30 afluentes. Separa as cidades de Formosa 
e São João d’Aliança. No extremo norte, que recebe o 
Paraim na fronteira com Flores de Goiás.

• Rio Preto – começa na Lagoa Feia e serve como uma fron-
teira entre o Distrito Federal e o estado de Goiás. Recebe 
vários afluentes, o mais importante é o Ribeirão Bezerra.

• Rio Urucuia – cuja fonte está localizada a leste, a 26 km 
de Formosa.

5.21. Uruaçu

Uruaçu está localizado ao norte de Goiânia sobre a impor-
tante rodovia BR-153, que liga Brasília a Belém. A cidade fica 
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a 269 km de Goiânia e a 244 km de Brasília. Pertence a Mi-
cro região de Porangatu. O limite municipal é cercado pelas 
montanhas de Serra Dourada, onde o Rio Passa Três tem a 
sua fonte e fornece água potável a cidade. Ao leste da cidade 
encontra-se o lago de Serra da Mesa com, aproximadamente, 
45 metros de profundidade e 1.784 km² de área.

5.22. Niquelândia

Niquelândia é um município situado ao norte do estado de 
Goiás. É o maior município do estado em extensão territorial 
e é um importante produtor de minerais. O nome da cidade 
significa Terra do Níquel, pois há uma das maiores reservas 
de níquel do mundo, que são exploradas por duas empresas de 
mineração: Companhia Níquel Tocantins (CNT), pertencente 
ao Grupo Votorantim, e Codemin - a Anglo Americana.

O mais importante sítio turístico perto da cidade é o lago 
artificial da Serra da Mesa. Ele foi criado com a construção 
da represa de Serra da Mesa, em Minaçu, no final dos anos 
noventa. É formado pela junção dos rios Maranhão, Tocantin-
zinho e Bagagem.

Serra da Mesa tem uma das maiores concentrações de água 
doce do país, com uma superfície de 1.784 km². Com 57% de 
sua área no Município de Niquelândia, o lago pode chegar a 
uma largura de 22 km na época das chuvas.

5.23. Porangatu

Porangatu está a 426 km da capital do estado, Goiânia. Esta 
região serve como um núcleo referência para 18 municípios 
no norte do estado de Goiás. O município está a oeste da im-
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portante rodovia BR-153, que liga Belém a Brasília e ao sul da 
fronteira do estado do Tocantins. A cidade possui rios impor-
tantes, como o Santa Tereza, Cana Brava, Ouro Pintado, Santa 
Maria e Gregório. 

A maior parte da economia é dependente da pecuária e agricul-
tura, mas nos últimos anos, a região tem atraído indústrias de médio 
porte. Porangatu é hoje o centro comercial do norte de Goiás e re-
cebe pessoas de toda a região vizinha para transações comerciais.

5.24. Quirinópolis

Quirinópolis é um importante município do estado de Goiás a 
290 quilômetros da capital do estado. É um grande produtor de 
gado e produtos agrícolas. O Rio Preto, afluente do Paranaíba, flui 
através da cidade. O importante reservatório de São Simão, palco 
de shows na época do carnaval, está localizado a uma distância de 
60 km o sul da cidade e divide a fronteira dos Estados de Goiás e 
Minas Gerais.

A economia é baseada na agricultura, pecuária e indústrias de 
pequeno porte. Pastagens naturais e artificiais compõem a maior 
parte das terras, em que há gado em grande escala para a produção 
de carne e leite. Quirinópolis é considerada a terceira maior produ-
tora de carne bovina no estado.

As ruas são arborizadas com muitas praças floridas, grama-
dos e plantas ornamentais. A cidade possui um pequeno aeró-
dromo, que está sendo ampliado para fazer um aeroporto re-
gional. O espaço histórico tem sido bem preservado e há um 
centro cultural, o segundo maior do estado.

No turismo, o Lago do Sol Poente atrai muitos visitantes que 
podem praticar jet-ski e MotoCross em seus arredores. A Cacho-
eira Sete Ilhas, no Rio São Francisco, tem sete ilhas que pos-
sui uma exuberante vegetação tropical. Existem muitos outros 
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pequenos rios, lagos, pequenas praias e piscinas naturais que 
tornam a região um destino turístico muito procurado no estado.

5.25. Morrinhos

Morrinhos é um Município ao sul do estado de Goiás a 8 km 
a oeste da rodovia BR-153, que liga Goiânia a São Paulo . É um 
grande produtor de produtos agrícolas, especialmente aves e lati-
cínios.. É a porta de entrada para Caldas Novas. A economia é ba-
seada na agricultura - as principais culturas são soja, milho, arroz, 
feijão, tomate, algodão, abacaxi e frutas cítricas -, nos serviços e 
nas pequenas indústrias.

Umas das grandes atrações é o parque ecológico do Jatobá 
Centenário, construído em 1996 com cerca de 5 km² de flo-
resta virgem e, aproximadamente, 2.100 metros de trilhas. Lá 
podem ser encontradas várias espécies animais silvestres. Os 
mais comuns são dos macacos-pregos, tatus, tamanduás, capi-
varas, lobos, raposas, veados, jabutis, patos, garças, gaviões, 
tucanos, jaós, bem-te-vi, joão-de-barro, entre outros.

O Jatobá centenário é a maior árvore no parque, que im-
pressiona os visitantes com sua beleza majestosa. Existem vá-
rios lagos naturais na floresta com águas cristalinas.

5.26. Planaltina

Planaltina é uma cidade localizada no centro do estado de 
Goiás. Planaltina é muitas vezes é chamada de Planaltina de 
Goiás, mas em documentos oficiais o nome da cidade é Planal-
tina. Ela faz parte da região do estado chamada de Entorno do 
Distrito Federal. Faz fronteira com Água Fria de Goiás, For-
mosa, Mimoso de Goiás, Padre Bernardo e o Distrito Federal.
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Planaltina é a porta de entrada para uma enorme área de 
preservação ecológica, na pode ser encontrado o importante 
Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Nas proximidades 
está a Lagoa Formosa, que, com seus 17 quilômetros quadra-
dos de área de superfície, é o maior lago natural no estado de 
Goiás. Também nas proximidades está a nascente do rio Mara-
nhão, que flui do Norte para o Tocantins.

5.27. Pires do Rio

Pires do Rio é um dos grandes Municípios do estado de Goi-
ás. É uma cidade próspera e um dos maiores produtores de aves 
no estado. A economia é baseada na agricultura, pecuária e in-
dústrias. 

O solo também tem depósitos de argila para a fabricação de 
telhas e tijolos. A principal atração da cidade é a beleza natural 
da Cachoeira de Maratá, que tem 70 metros de queda livre e é 
considerado um ótimo lugar para se praticar para-quedismo, 
camping e natação nas águas cristalinas da lagoa. Outro ponto 
turístico é a antiga Usina Salto, uma usina hidrelétrica abando-
nada, construída em 1930 que até hoje atrai turistas para acam-
par, andar de caiaque nas correntezas do rio. Na cidade existe 
um museu ferroviário, que tem vários objetos da época em que 
Pires do Rio fazia parte da antiga estrada de ferro que ligava 
Minas ao estado de Goiás.

5.28. Alexânia

Alexânia é um município que está localizado na rodovia BR 
060 que liga Brasília a Goiânia e foi recentemente duplicada. A 
cidade é cortada pelo Rio Areias que produz uma bela paisagem 
no centro da cidade. 
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Alexânia é conhecida por rumores de visões de extrater-
restres e objetos voadores não identificados (OVNIs) no final 
dos anos 1960 e começo dos 1970. Segundo testemunhas, in-
cluindo um general no exército brasileiro, Moacir Uchoa, que 
tinha foi professor de engenharia mecânica da academia mili-
tar brasileira e fundou uma universidade privada em Brasília 
chamado CEUB, alguns moradores mantiveram contato com 
os seres extraterrestres no final dos anos 1960. General Uchoa 
morreu em 5 de março de 1996, seis semanas antes de seu no-
nagésimo aniversário.

6. CONSIDERAÇÕES SOBRE O TURISMO

O turismo abrange quase todos os aspectos da nossa socie-
dade. Além de sua importância para as mudanças econômicas, 
as atividades socioculturais humanas e o desenvolvimento am-
biental, o turismo está relacionado com outros assuntos aca-
dêmicos, tais como Geografia, Economia, História, Línguas, 
Psicologia, Marketing, Negócios, Direito etc. Portanto, é ne-
cessário integrar várias disciplinas para estudar Turismo. Por 
exemplo, temas como História e Geografia facilitam compre-
ender mais sobre o desenvolvimento dos recursos históricos e 
geográficos de um destino turístico. 

Além disso, temas como marketing e empresas ajudam a 
entender a promoção e a comercialização de produtos turísti-
cos. O estudo da tecnologia da informação melhora o enten-
dimento da importância do sistema de distribuição global e 
seus efeitos sobre o turismo de negócios. O estudo da religião 
e da cultura fornece informações sobre os recursos culturais 
de uma localidade e oportunidades para desenvolvê-lo como 
um destino cultural. O turismo é tão vasto, tão complexo e tão 
multifacetado que os praticantes precisam obter uma gama de 
estudos e conhecimentos relacionados a ele.
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A grande maioria das organizações, como agentes de via-
gens e outros prestadores de serviços, incluindo alojamento, 
transporte, atrações e entretenimento, são classificadas como 
viagens e turismo relacionados a negócios. Na prática, estas or-
ganizações estão intimamente ligadas na prestação de serviços 
para os viajantes.

6.1. Impactos Positivos sobre o Meio Ambiente

A preservação do meio ambiente é um dos argumentos a fa-
vor do turismo.  A urbanização descontrolada, a modernização 
e a industrialização causam grandes danos ao meio ambiente. 
O turismo pode ser visto como um desenvolvimento econômi-
co alternativo, que fornece o dinheiro necessário e motivos para 
preservar os tesouros arqueológicos e monumentos antigos e 
conservar os recursos naturais para o gozo contínuo de turistas e 
moradores locais. 

Sem o retorno econômico fornecido pelo turismo, algumas 
áreas podem ser convertidas em agricultura, mineração ou ou-
tras formas de desenvolvimento industrial que causam grandes 
danos aos habitats naturais. 

A melhoria e a conservação do ambiente muitas vezes atra-
em turistas para um destino. O turismo também oferece incen-
tivo para ‘limpar’ o ambiente. Isso pode ser feito com o contro-
le do ar, da água e poluição sonora, do lixo e outros problemas 
ambientais. O crescente sucesso econômico de conscientiza-
ção ambiental do turismo irá incentivar a consciência local (do 
governo e dos moradores) da importância da conservação do 
meio ambiente natural. Isso conduz à adoção de controles ad-
ministrativos e de planejamento (por exemplo, controles anti-
poluição mais rigorosos, melhorar o uso de terra, zoneamento 
etc.) pelo governo para manter a qualidade do ambiente.
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6.2. O Setor do Turismo Tem Fortes Ligações com o 
Crescimento Econômico

O crescimento econômico é a principal preocupação em to-
dos os países, particularmente aqueles interessados com a re-
dução da pobreza como um meio de equidade para toda a po-
pulação. Estudos empíricos têm mostrado uma relação causal 
entre crescimento econômico e desenvolvimento do turismo. 
Mostram, ainda, um aumento padrão da parte do turismo nas 
exportações que leva a um crescimento anual considerável. 

Assim, muitos governos deveriam observar e investir em 
sua indústria de turismo como um meio para estimular o cres-
cimento a longo prazo, permitindo aos trabalhadores a partici-
pação nos ganhos econômicos.

6.3. Investimentos em Turismo Podem Beneficiar a 
População Local

O turismo é uma das únicas indústrias no mundo onde 
o serviço é consumido no local de produção. Por essa ra-
zão, a população local tem uma vantagem de colher os 
benefícios associados com o setor, mas também risco de 
exclusão ou mesmo os impactos negativos. Um turismo 
bem planejado, regulamentado e responsável pode ser um 
excelente mecanismo de canalizar recursos para o país – 
mesmo em grande escala.

 As atividades comerciais de turismo oferecem uma oportu-
nidade para a população local participar no emprego direto e 
indireto, no fornecimento de bens e serviços para as empresas 
de turismo por meio da cadeia de abastecimento, mas também 
na interação direta com o turista (por exemplo: artesanato, ex-
cursões, alimentos e bebidas). A geração de lucros entre as 
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pessoas envolvidas diretamente com a indústria, por sua vez, 
estimula indiretamente os gastos na economia local.

6.4. Turismo Oferece Oportunidades para a Diversi-
ficação Econômica 

Países em desenvolvimento podem aproveitar o turismo para 
apoiar as empresas no desenvolvimento de novos produtos e 
exportações. O setor do turismo fornece um meio pelo qual os 
empresários podem experimentar novos produtos e testá-los nos 
mercados internacionais em seu país de origem antes de exportar. 

Turistas internacionais, normalmente, criam demanda nos 
produtos e serviços e também exigem determinados padrões de 
qualidade. Enquanto estes podem ser um desafio a curto prazo, 
o turismo cria o mercado e o incentivo para conduzir o processo 
– conducente ao crescimento e à melhoria ao longo do tempo.

6.4.1. Forma sustentável para a proteção de bens culturais 
e ambientais

Muitos países em desenvolvimento têm patrimônios natu-
rais e culturais ricos e ativos, tais como parques nacionais, 
recifes de corais, espécies raras, antigas cidades, construções 
medievais ou monumentos que estão sob ameaça. Muitas ve-
zes, os estados não têm os recursos financeiros para alocar em 
favor da preservação dessas áreas. 

Sendo assim, formas mais criativas de financiamento para 
a proteção devem ser procuradas. As receitas geradas pelo tu-
rismo são uma solução que fornece, regulamenta e gere deter-
minado patrimônio de forma responsável.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Turismo em Goiás vem sendo um ponto forte na movi-
mentação da economia dos municípios, para alguns, importan-
te fonte de renda e subsistência.

O estado de Goiás é responsável por movimentar as mais 
diversas formas de turismo. O turismo de negócios presente 
nos Municípios de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Rio Verde 
e em várias cidades do estado movimentam a economia local.

O ecoturismo e os esportes radicais livres podem ser explo-
rados praticamente em todos os Municípios que compõem o 
estado de Goiás.

Portanto, é necessário que os Municípios goianos vejam o 
turismo em sua cidade como principal fonte de renda de forma 
a beneficiar os demais setores, como a saúde, o social e a edu-
cação. O turismo, levado a sério, pode alterar a configuração 
social e cultural em um destino, especialmente quando o de-
senvolvimento do turismo é rápido em relação ao desenvolvi-
mento econômico e cultural de uma região. 



48 
12 - TURISMO | CADERNO TÉCNICO DE QUALIFICAÇÃO | FGM

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, M. L. A cidade de Pirenópolis e o impacto do tom-
bamento. 2006. 137f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e 
Urbanismo) – Universidade de Brasília, Brasília, 2006.

AMERICANO DO BRASIL, A. Pela história de Goiás. Goiâ-
nia: UFG, 1980.

BARBOSA, L. G. M. (Org.). Índice de competitividade do tu-
rismo nacional: 65 destinos indutores do desenvolvimento turís-
tico regional. Brasília: SEBRAE/MTur/FGV, 2012.

BENI, Mário Carlos. Análise estrutural do turismo. São Paulo: 
Senac, 1998.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para 
Assuntos Jurídicos. Lei n.  11.771, de 17 de setembro de 2008.Dis-
põe sobre a Política Nacional de Turismo, define as atribuições do 
Governo Federal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao 
setor turístico; revoga a Lei no 6.505, de 13 de dezembro de 1977, 
o Decreto-Lei no 2.294, de 21 de novembro de 1986, e dispositivos 
da Lei no 8.181, de 28 de março de 1991; e dá outras providências. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2008/lei/l11771.htm>. Acesso em: dez. 2016.

BRASIL. Ministério do Turismo. Plano Nacional de Turismo 
(2013-2016): o turismo fazendo muito mais pelo Brasil. Brasília: 
Mtur, 2013.



49 
112 - TURISMO | CADERNO TÉCNICO DE QUALIFICAÇÃO | FGM

BRASIL. Turismo de negócios e eventos. Disponível em: <http://
www.visitbrasil.com/estados/goias/>. Acesso em: dez. 2016.

CARVALHO, Luiz Carlos Pereira de; VASCONCELLOS, Marco 
Antonio Sandoval de. Introdução à economia do turismo. São 
Paulo: Saraiva, 2006.

CASTROGIOVANNI, Antonio Carlos. Turismo urbano. São 
Paulo: Contexto, 2001.

CHAIM, M. M. Sociedade colonial: Goiás 1749-1822. 2. ed.. 
Goiânia: Secretaria de Cultura de Goiás, 1987.

CUNHA, Licínio. Introdução ao turismo. Lisboa: Verbo, 2001.

GOIÂNIA. Portal da Prefeitura de Goiânia. História de Goiânia. 
Disponível em: <http://www.goiania.go.gov.br/>. Acesso em:  
dez. 2016.

GOIÁS. Boletim de ocupação hoteleira. Goiânia: IPTur, 2012.

GOIÁS. Boletim de dados do turismo em Goiás, n. 5, 2014. 
Goiânia: IPTur, 2014. Disponível em: <www.observatoriodotu-
rismo.tur.br>. Acesso em: dez. 2016.

MOTA, Keila Cristina Nicolau. Marketing turístico: promoven-
do uma atividade sazonal. São Paulo: Atlas, 2001.

NOGUEIRA, Mário G. O Papel do Turismo no Desenvolvimento 
Econômico e Social do Brasil. Rev. Adm. Publ., Rio de Janeiro, 



v. 21, n. 2, p. 37-54, abr./jun. 1987.

PALACIN, L. Fundação de Goiânia e desenvolvimento de 
Goiás. Goiânia: Oriente. 1976.

RODRIGUES, A. B. Turismo e territorialidades plurais: lógicas 
excludentes ou solidariedade organizacional. In: LEMOS, A. G.; 
ARROYO, M.; SILVEIRA, M. L. América Latina: cidade, cam-
po e turismo. São Paulo: USP, 2006.

SEABRA, G. F. Pesquisa científica: o método em questão. Bra-
sília: EDUNB, 2001.

SILVA, B. C. Demanda turística e tecnologia em Pirenópolis, 
Estado de Goiás. 2008. Dissertação (Mestrado em tecnologia) – 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2008.

SWARBROOKE, John. Turismo sustentável: conceitos e im-
pacto ambiental. São Paulo: Aleph, 2000.

TAKASAGO, M.; MOLLO, M. L. R. A economia do turismo e a 
redução da pobreza e da desigualdade no Brasil: o papel do esta-
do. Revista Turismo em Análise, v. 19, n. 2, ago. 2008.

TRIGO, L. G. G.; PANOSSO NETO, A. Reflexões sobre um 
novo turismo: política, ciência e sociedade. São Paulo: Aleph, 
2003.

TRIGO, L. G. Turismo e qualidade: tendências contemporâne-
as. 5. ed. Campinas-SP: Coleção Turismo, 1993.

50 
12 - TURISMO | CADERNO TÉCNICO DE CAPACITAÇÃO | FGM



Visando a qualicação e o aprimoramento das administrações locais, a Escola Goiana de 

Gestão Pública constitui uma importante ferramenta para o desenvolvimento dos municípi-

os, promovendo uma reexão sobre o atual momento vivenciado pelos administradores 

locais. Com o intuito de abrir novos caminhos, a EGP oferece um amplo portfólio de eventos 

técnicos de interesse e relevância para os municípios goianos.

CAPACITAÇÃO EM 
GESTÃO MUNICIPAL




