


Um Destino Turístico Inteligente é um destino inovador, caracterizado assim por ofertar a seus visitantes 
produtos e experiências inovadoras e de qualidade, tendo como base a estruturação e a convergência de 
cinco pilares: governança, inovação/experiência turística, tecnologia, sustentabilidade e acessibilidade. O 
propósito deste estudo realizado pelo Observatório do Turismo do Estado de Goiás da Goiás Turismo em par-
ceria com o SEBRAE Goiás foi gerar dados e informações de modo a subsidiar a gestão municipal, bem como, 
contribuir com a melhoria do setor turístico e direcionamento na formulação de estratégias.

1. Colinas do Sul e sua história: 

O município de Colinas do Sul tem sua história marcada por grandes iniciativas com vocação turística. Lo-
calizada entre o Lago de Serra da Mesa e a Chapada dos Veadeiros, nas proximidades da Vila de São Jorge e 
do espelho d’água Cana Brava, Colinas do Sul está cercada por atrações naturais, onde os apaixonados pelo 
Turismo de Aventura têm oportunidade de viver fortes emoções em trilhas, cachoeiras, mirantes, vales, ser-
ras, cavernas, águas termais, lagos e rios. A história do município de Colinas do Sul começou, na década de 
50, com a ocupação das margens do córrego Almécegas, até a transferência do distrito de Lages (pertencente 
a Cavalcante) para o já distrito de Colinas. O município foi criado em 1987. O nome valoriza as características 
do relevo regional e foi aprovado pela população.

É o único município da Região da Chapada dos Veadeiros beneficiado pelo potencial turístico do Lago 
de Serra da Mesa, onde a pesca esportiva faz parte dos passeios, junto com a contemplação da paisagem 
e os banhos refrescantes, em quatro lindas cachoeiras: Pedra Rolada, Curralinho, Cachoeira dos Banhos e 
Cachoeira dos Quatis. Todas desaguam no lago Serra da Mesa, passando por várias ilhas e atrativos bem 
estruturados, como a Cabana do Pescador, no Porto Comunitário e o Racho da Ni, que oferecem almoço, por 
encomenda e hospedagem. Para quem busca esportes e aventura, uma opção é a Chapada Va´a, que oferece 
uma imersão de canoa havaiana até as cachoeiras e o passeio de lancha ou de barco a motor, com a opera-
dora Nativos Turismo e Cultura, passando pelas ilhas incluído além dos banhos nas cachoeiras, piquenique, 
acampamento, pôr do sol e conhecendo um pouco das pinturas rupestres, que trazem um resgaste histórico 
das comunidades que existiam ali, junto com a rota dos bandeirantes. 

Colinas do Sul fica dentro de uma reserva indígena Avá Canoeiro e tem mais de 80% do território situado 
na Área de Proteção Ambiental de Pouso Alto (APA de Pouso Alto), que tem como objetivos fomentar o de-
senvolvimento sustentável e preservar a flora, a fauna, os mananciais, a geologia e o paisagismo. A APA de 
Pouso Alto tem área de 872.000 hectares e abrange os municípios de Alto Paraíso, Cavalcante, Colinas do Sul, 
Nova Roma São João D’Aliança e Teresina de Goiás. 

A cidade é banhada pelo Ribeirão dos Padres, que forma vários pontos de banho próximo ao centro urba-
no, muito frequentados pela comunidade e também por turistas: Barragem, Motor, Cachoeirinha, Beira Rio, 
Igrejinha I e Igrejinha II. A cerca de 5 km da cidade, próximo da Igrejinha, encontra-se a Reserva Beija-Flor, 
que além de um meio de hospedagem é uma área de belas paisagens, banhada pelo mesmo rio dos padres, 
com diversas quedas d’agua, cânion e com rochas avermelhadas, que tornaram o local conhecido como Vale 
de Marte. O Beija Flor é um verdadeiro Santuário de vida silvestre, que tem como missão a preservação e 
conservação dos atributos da Biodiversidade do Cerrado. 

Encontro das Águas é um cantinho especial, onde o Rio São Miguel e Tocantizinho se encontram formando 
um lindo cânion e uma prainha super aconchegante. Além da natureza que nos colhe, Dona Odezia, a anfitriã 
desse atrativo abre as portas da casa oferecendo uma comidinha caseira e o famoso bolinho de mandioca 
com molho especial acompanhado de rúcula e alface colhidas na própria horta. A Praia das Pedras é um atra-
tivo que te faz se sentir em casa, com banho de rio, passeio de caiaque, peixinho assado na brasa e comidinha 
feita no fogão a lenha. O atrativo também oferece trabalhos artesanais e hospedagem em um bangalô. 



Entre as opções para quem procura relaxar, se integrar à natureza estão os banhos relaxantes nas águas 
termais no Morro Rio Vermelho e no Éden Águas Termais já se tornaram referência para o município de Co-
linas do Sul.  Com um ambiente rústico e tranquilo, as Águas Termais do Morro Vermelho são perfeitas para 
finalizar um dia de trilha pesada. Na mesma área estão as Termas de Jequitibá.  A Pousada Éden Águas Ter-
mais também está localizada nas proximidades da fazenda Morro Vermelho. Um dos atrativos é a degustação 
de cachaça artesanal.

Para quem gosta de pescar e comer um peixinho frito na hora, contemplando uma paisagem maravilhosa, 
acompanhado de seriemas e com atendimento de qualidade, um bom local é Pesqueiro no Pé da Serra. No 
local existem três cachoeiras (Cachoeira Santa Lazara, Cachoeira do Mistério, Cachoeira do Recanto), a Gruta 
Encantada e um mirante. 

O Mirante Observatório do Vale fica no meio do Cerrado e é propicio para observar o pôr do sol, a lua ou 
o céu estralado da Chapada dos Veadeiros. O atrativo é aberto para eventos e destina um fundo de amparo 
emergencial para Colinas do Sul. Tem também a Cachoeira das Pedras Bonitas, a primeira da cidade.  A cacho-
eira fica no rio Tocantizinho e forma uma linda praia. Chama a atenção a trilha dos Ypes, com vários mirantes 
até chegar mais próximo da cachoeira. O atrativo oferece passeio de caiaque, camping, suítes e restaurante é 
uma ótima opção para ir com a família e amigos. E o mais novo atrativo do município é o Ecoparque, também 
localizado no rio Tocantizinho, que proporciona lazer e aventura em suas praias e corredeiras.

No segmento cultural, a tradicional Caçada da Rainha é destaque. A festa começa com a Folia em Louvor 
ao Divino Espirito Santo e Nossa Senhora do Rosário (Giro de Baixo e Giro de Cima). A festa é folclórica, de 
raízes luso-africanas, devido à mistura de manifestação católicas (de Portugal), com a cultura dos descenden-
tes de pessoas escravizadas.

Colinas do Sul, Colinas do Sol ou Colininha de Açúcar é uma cidade pacata, de uma vida tranquila e amo-
rosa que está se redescobrindo dentro da atividade de ecoturismo e almeja seguir valorizando suas raízes 
e permitindo uma troca harmônica com o turismo, por isso para ter uma experiência completa e se encan-
tar pelo município de Colinas do Sul, Chapada dos Veadeiros-Go contrate um condutor local da Associação 
AGENDAS ou entre em contato com a operadora Nativos Turismo e Cultura.  

(Fonte: Secretaria de turismo de Colinas do Sul)



População estimada [2020]

População no último censo [2010]

Densidade demográfica [2010]

Gentílico

3.339 pessoas

3.523 pessoas

2,06 hab/km²

Colinense

Tabela 1: Dados populacionais do município de Colinas do Sul.

Fonte: IBGE,2021

Tabela 2: Identificações pontuais sobre o município.

Fonte: IBGE,2021

Figura 1: Mapa de localização do estado de Goiás com foco no município de Colinas do Sul.
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2. Os Subsistemas fixos naturais (flora, fauna, água, clima, acidentes geográficos, solo e etc.)

A ) Dados Geográficos 
Colinas do Sul
Área: 1.708,2 km²
Altitude: 537 metros
Latitude:  14º8’47”  Sul
Longitude: 48º4’19” Oeste

  Colinas do Sul limita-se ao norte com o município de Cavalcante, ao sul Niquelândia, a leste com Campinaçu e 
Minaçu e a oeste com Alto Paraíso.

B) Solos        
De acordo com Ramalho Filho e Beek (1995), a interpretação de levantamento de solos é a tarefa que 

apresenta maior relevância para a utilização racional desse recurso. O relevo acaba se constituindo no re-
sultado das forças contrárias (endógenas e exógenas), razão pela qual se reveste de importância enquanto 
subsídio para a demarcação de diferenças morfológicas, com diferenças pedológicas e consequentemente 
relativas ao uso e ocupação do solo em toda região da APA Pouso Alto.

 Muitos trabalhos têm demonstrado estreita relação entre a disposição do relevo e os solos resultantes, 
a exemplo do trabalho desenvolvido por Casseti (2005). Enquanto nas áreas planas predominam os Latos-
solos, portadores de alto desenvolvimento físico, nas áreas movimentadas prevalecem solos caracterizados 
por horizonte B incipiente ou simplesmente os Neossolo Litólicos. Fonte: Plano de Manejo da APA de Pouso 
Alto/2016

C) Geomorfologia
A Área de Proteção Ambiental de Pouso Alto tem sob contexto geológico sua inserção nos contrafortes 

do cinturão orogênico Brasília, que por sua vez incorpora os três domínios do sistema o Almas-Cavalcante, 
presente numa faixa alongada de Nordeste a Leste, localizada na porção central da APA e a Faixa Brasília, do 
qual contempla o porção de Noroeste e Sul-Sudeste da APA (MOREIRA et al., 2008). A evolução do relevo da 
região teve como condicionantes iniciais os eventos geológicos do Pré-Cambriano, quando a crosta terrestre 
apresentava relevos elevados intercalados por vastas depressões (MAURO et al., 1982).

 Ao longo dos anos as depressões foram preenchidas pelos sedimentos que constituíram o empilhamento 
de rochas do Grupo Araí, formando uma grande bacia de sedimentação durante o Pré-Cambriano, da qual 
passou por sucessivas eventos de orogênse, do qual formou-se dobramentos e falhamentos que as coloca-
ram em posição culminante. Os vales são também feições de grande destaque na região, o mais conhecido 
tem por nome Vão do Paranã, a Leste da APA, tendo pequena parte dentro dos seus limites.

 
Alguns outros são identificados no interior da unidade de conservação, destacando-se o Vale do Rio Preto 

ao Norte de Colinas do Sul. Mauro et al. (1982) considerou que os vales foram entalhados em rochas mais 
tenras como os micaxistos, xistos sericítivos e arenitos enquanto que as cristas e hogbacks são sustentados 
por quartzitos. Fonte: Plano de Manejo da APA de Pouso Alto/2016

D)Clima
A APA de Pouso Alto, dentro de um contexto regional é palco de uma dinâmica atmosférica bastante hete-

rogênea, uma vez que as diferenças altimétricas, as formas do relevo variadas e a posição geográfica próxima 
aos trópicos, permitem a interação entre sistemas regionais de circulação atmosférica, que cria ambientes 
distintos, com microclimas bastante variados. Localizada no Centro-Oeste do Brasil, a região da APA recebe 
ventos que sopram geralmente de NE à E oriundos do Anticiclone Subtropical semifixo do Atlântico Sul, que 
no inverno causa certa estabilidade atmosférica. 



Enquanto que no verão essa estabilidade é afetada por diferentes sistemas de circulação ou correntes 
perturbadoras. No contexto regional da APA, o clima Aw é caracterizado por apresentar verões chuvosos, 
principalmente entre os meses de dezembro a março (estação úmida), e uma estação seca de inverno ao 
longo de todo o restante do ano, sendo o mês de julho caracterizado como o mais seco. Fonte: Plano de Ma-
nejo da APA de Pouso Alto/2016

E) Hidrografia
A APA de Pouso Alto faz parte da Região Hídrográfica do Tocantins-Araguaia, mais especificamente da 

subunidade do Alto Tocantins, a unidade hidrográfica do Paranã-Tocantins, no setor norte. O rio Tocantins 
nasce a mais de 1000m de altitude na região do Planalto de Goiás, sendo formado pelos rios Almas e Mara-
nhão. Seu principal afluente é o rio Araguaia, destacam-se também os afluentes da margem direita, como os 
rios: Bagagem, Tocantinzinho, Paranã, do Sono, Manoel Alves Grande e Farinha; e da margem esquerda, os 
rios Santa Teresa e Itacaúnas. 

De acordo com os dados da Agência Nacional de Águas (ANA) e do Ministério do Meio Ambiente (MMA) a 
“Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia é a segunda maior região brasileira em termos de disponibilidade 
hídrica apresentando 13.624m³/s de vazão média (Q)” (ANA, 2005). Fonte: Plano de Manejo da APA de Pouso 
Alto/2016



Fonte: IBGE,2021

C) Dinâmicas Econômicas, economia, produção, distribuição e acumulação de capital

Tabela 5: Dados do município.

PIB per capita [2018]

Percentual das receitas oriundas de fontes externas [2015]

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) [2010]

R$ 13.309,11

82,6%

0,658

2.1 Os subsistemas de fluxos reúnem as dinâmicas socioculturais (renda, trabalho, escolaridade, manifes-
tações folclóricas, etc.) e econômicas (produção, distribuição, acumulação do capital)

A) Dinâmica Sociocultural

Fonte: IBGE,2021

Salário médio mensal dos trabalhadores formais [2019]

Pessoal ocupado [2019]

Percentual da população com rendimento nominal 
mensal per capita de até 1/2 salário mínimo [2010]

2,3 salários mínimos

304 pessoas 

39,4 %

Tabela 3: Dinâmicas Socioculturais - Trabalho e Rendimento.

Fonte: IBGE,2021

Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade [2010]

IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental (Rede pública) [2019]

IDEB – Anos finais do ensino fundamental (Rede pública) [2019]

Matrículas no ensino fundamental [2020]

Matrículas no ensino médio [2020]

Tabela 4: Educação.

B) Educação

95,2 %

5,3

3,9

606 matrículas

190 matrículas



D) Índice de Bem-Estar Urbano
O Índice de Bem-Estar Urbano (IBEU) mensura o nível das condições urbanas necessárias para se viver 

nas cidades, especialmente nos grandes centros urbanos do país. As condições urbanas consideradas foram 
aquelas que se caracterizam como bens ou serviços coletivos. Os bens ou serviços coletivos são aqueles que 
nenhum indivíduo é capaz de adquirir sozinho, tampouco consumir individualmente. São bens ou serviços 
que só podem ser adquiridos e consumidos de modo coletivo, como pavimentação, rede de esgoto, arbori-
-zação entre outros aspectos. Esses bens ou serviços expressam, portanto, a dimensão urbana do bem-estar 
usufruído pelos cidadãos e que são promovidos pelo mercado, via o consumo mercantil, ou pelos serviços 
prestados pelo Estado.

O IBEU é constituído por vinte indicadores que estão organizados por cinco dimensões urbanas:

1) Mobilidade

2) Condições ambientais

3) Condições habitacionais

4) Atendimento de serviços coletivos

5) Infraestrutura

OBSERVAÇÕES METODOLÓGICAS:

Todos os dados utilizados na construção do IBEU foram decorrentes do Censo Demográfico do IBGE. Para 
a sua elaboração, utilizamos a base de dados de resultados do Universo, a base Microdados da Amostra e a 
base de dados do Entorno dos Domicílios.

Em todas as situações em que o IBEU foi calculado o procedimento de construção se deu somente para as 
áreas urbanas dos municípios. As áreas rurais não foram incluídas no cálculo do IBEU;

O que estamos chamando de bairro é uma denominação popular para o termo técnico existente no Censo 
Demográfico do IBGE chamado de área de ponderação. Em muitas situações, a área de ponderação pode cor-
responder à identificação de bairro em cada município específico, mas também a área de ponderação pode 
ser maior que bairros ou mesmo um bairro pode conter mais de uma área de ponderação. Como não há um 
padrão para definição de bairro no Brasil, optamos por utilizar o termo bairro como correspondente da área 
de comparação para ficar claro.

Fonte: Observatório das Metrópoles – 2021.

Obs.: A classificação dos indicadores segue o seguinte critério: de zero a 0,500 corresponde às condições muito ruins; de 0,501 
a 0,700 corresponde às condições ruins; de 0,701 a 0,800 corresponde às condições médias; de 0,801 a 0,900 corresponde às 
condições boas; de 0,901 a 1 corresponde às condições muito boas

Tabela 6: Índice de Bem-Estar Urbano.

0.806

0.974

0.903

0.958

0.571

0.626

2041º

IBEU - Índice de Bem-Estar Urbano

Mobilidade Urbana

Condições Ambientais Urbanas

Condições Habitacionais 

Serviços Coletivos Urbanos

Infraestrutura 

Ranking Nacional Municipal 
Obs 1. No Brasil temos 5.565 municípios
Obs 2 .O estado de Goiás possui 246 municípios



Fonte: IMB – Instituto Mauro Borges

e) IDM - Índice de Desempenho dos Municípios

Segundo o Instituto Mauro Borges - IMB, o IDM é uma medida para avaliar o desempenho socioeconô-
mico dos municípios de Goiás. O objetivo do indicador é dotar a administração pública municipal e a socie-
dade com uma ferramenta capaz de prover um diagnóstico abrangente do município de modo a subsidiar o 
planejamento, além de fornecer elementos para uma análise comparativa dos municípios goianos nas suas 
diversas dimensões. 

O IDM é formado por seis dimensões: Economia, Trabalho, Educação, Segurança Pública, Infraestrutura e 
Saúde. Todas elas contribuem igualmente para a composição do índice final, ou seja, cada uma tem o mesmo 
peso no cálculo final. Esta medida assume valores entre 0 e 10, quanto mais próximo de zero, pior é o de-
sempenho do município nas seis áreas contempladas, e quanto mais próximo de 10, melhor o desempenho.

 A metodologia se fundamenta na padronização dos indicadores por meio dos valores mínimos e máxi-
mos. Essa metodologia é amplamente utilizada, como por exemplo, na construção do Índice de Desenvolvi-
mento Humano (IDH).

Quadro 01: Índice de Desempenho do Município de Colinas do Sul – 2018

Economia

0,87

Infraestrutura

1,80

Trabalho

3,47

Saúde

8,54

Educação

5,36

Geral

4,54

Segurança

7,23



Eventos e Festas



Tabela 7: Percentual de participação na arrecadação de ICMS nas Atividades Características do Turismo – 
ACTs do município de Colinas do Sul em relação estado de Goiás, nos anos de 2018 a 2020.

A seguir detalhamos em gráficos e tabelas a partir das ACTS – Atividades Características do Turismo do 
município de Colinas do Sul os seguintes itens: arrecadação do ICMS, número de estabelecimentos, número 
de empregos e número de cadastros regulares do CADASTUR.

Fonte: Secretaria de Economia do Estado de Goiás 2021

Município

Colinas do Sul

Goiás

%

2018

R$12.820,39

R$137.490.656,98

0,01%

2019

R$2.693,11

R$150.700.679,43

0,00%

2020

R$1.438,52

R$96.895.575,82

0,00%

Fonte: Extrator IPEA/Mtur 2021.

R$12.820,39

2018

R$2.693,11

2019

R$1.438,52

2020

Gráfico 1: Percentual de participação na arrecadação de ICMS nas Atividades Características do Turismo – 
ACTs do município de Colinas do Sul a em relação estado de Goiás, nos anos de 2018 a 2020.

Fonte: Secretaria de Economia do Estado de Goiás 2021

Tabela 8: Percentual de participação do número de estabelecimentos nas Atividades Características do Turis-
mo – ACTs no município de Colinas do Sul em relação ao estado de Goiás, nos anos de 2017 a 2019.

Município

Colinas do Sul

Goiás

%

2017

7

16.296

0,04%

2018

7

15.855

0,04%

2019

9

15.600

0,06%



Fonte: Extrator IPEA/Mtur 2021.

Gráfico 2: Percentual de participação do número de estabelecimentos nas Atividades Características do Tu-
rismo – ACTs no município de Colinas do Sul em relação ao estado de Goiás, nos anos de 2017 a 2019.
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Fonte: Extrator IPEA/Mtur 2021.

Gráfico 3: Percentual de participação do número de empregos nas Atividades Características do Turismo – 
ACTs no município Colinas do Sul em relação ao estado de Goiás, nos anos de 2017 a 2019.
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Tabela 9: Percentual de participação do número de empregos nas Atividades Características do Turismo – 
ACTs no município de Colinas do Sul em relação ao estado de Goiás, nos anos de 2017 a 2019.

Fonte: Extrator IPEA/Mtur 2021.

Município

Colinas do Sul

Goiás

%

2017

1

63.420

0,00%

2018

4

65.021

0,01%

2019

5

64.406

0,01%



Fonte: Cadastur/Mtur, 2020

Gráfico 4: Número de cadastros regulares no CADASTUR do Ministério do Turismo no município de Colinas do 
Sul nos anos de 2018 a 2020.
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Tabela 10: Percentual de participação do número de cadastros regulares no CADASTUR do Ministério do 
Turismo no município de Colinas do Sul nos anos de 2018 a 2020.

Fonte: Cadastur/Mtur, 2020

Município

Colinas do Sul

Goiás

%

2018

15

2.127

0,71%

2019

13

2.809

0,46%

2020

21

4.641

0,45%

A seguir  apresentamos de forma lúdica os dados extraídos da pesquisa do DTI do município Colinas do Sul 
a partir das seguintes provocações:

• A governança do turismo constitui-se em espaços de articulação dos atores sociais e de proposição, análise 
e monitoramento de políticas, planos e projetos para o desenvolvimento sustentável da atividade turística.

• No seu ponto de vista o seu município possui produto ou produtos turísticos que podem ser considerados 
uma inovação/experiência inesquecível para turistas.

• Ação ou ações com o apoio da tecnologia que seu município já possui.

• Assinale a ação ou ações com foco na sustentabilidade que o município já possui e Assinale a ação ou ações 
com foco na acessibilidade que o município já possui:
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