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Mapa do Turismo do Estado de Goiás

Características das Regiões Turísticas de Goiás
      O Estado de Goiás possui grande variedade de belezas culturais e
naturais em seu vasto território de mais de 340.000km². Para se ter uma
ideia, este território é pouco menor que o da Alemanha, o sexto maior
país europeu com cerca de 357.000 km². Esta imensidão no planalto
central brasileiro abriga grande quantidade de rios, serras, chapadas,
minerais preciosos e a riquíssima biodiversidade do cerrado, além da
bela história e cultura do interior do Brasil. Com o intuito de organizar e
facilitar a administração do turismo e proporcionar a melhor
experiência possível ao turista, a Goiás Turismo dividiu o estado em 10
regiões turísticas, de acordo com suas características e potencialidades.
Essas regiões são: Região do Vale do Araguaia; Região do Ouro e
Cristais; Região das Águas Quentes; Região da Estrada de ferro; Região
Lagos do Paranaíba; Região Vale da Serra da Mesa; Região Pegadas no
Cerrado; Região dos Negócios e Tradições; Região da Chapada dos
Veadeiros; Região das Águas e Cavernas do Cerrado. 

Imagem: Goiás Turismo



Principais meios de transporte 
utilizados pelo turista goiano

Carro Particular 

Avião

ônibus de Excursão
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ônibus de linha

Outros

Van

62,70%

11,80%

10,50%

7,50%

4,40%

1,90%

0,80%

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, 2019 (3 Trimestre)



Principais emissores de turistas para municípios
goianos

Média de pernoites nos municípios goianos

Gasto médio do Turistas nos municípios goianos

3,6 noites

R$ 209,39 noites

Fonte: Observatório do Turismo



Ranking das 10 Unidades da Federação
 mais procuradas para viagens nacionais (%)

Fonte: INFRAERO    
Obs.: Aeronaves - Pouso mais decolagem (sem militar). Passageiros - Embarque mais desembarque e
conexões (sem militar). Carga Aérea - Embarque mais desembarque (com trânsito).



           Localizada na porção noroeste do Estado, esta região se encontra
na divisa com o estado do Mato Grosso e, como o nome já diz, tem
como principal atração o Rio Araguaia. Algumas de suas principais
cidades são Aruanã e Aragarças.
         A  cidade   de  Aruanã  está  a  300km  de distância da capital
Goiânia e possui uma população estimada em 10.110 habitantes.
Com o registro de 0,675 no Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal (IDHM), Aruanã possui um índice de desenvolvimento
humano considerado médio. Aruanã ocupa a posição 222 no Índice
de Desempenho dos Municípios Goianos (IDM), calculado pelo
Instituto Mauro Borges (IMB) com 4,48 pontos no índice geral. A
dimensão em que mais se destaca é a da saúde com 6,80. Mesmo
com o grande potencial turístico da cidade, o PIB per capita de
R$22.990,62 tem como principal origem econômica a agropecuária. 
         Outra  cidade  de  destaque  dessa  região  é  Aragarças. O Rio
Araguaia faz uma tríplice fronteira entre Aragarças, Pontal do Araguaia
(MT) e Barra do Garças (MT). Aragarças fica distante 378km de Goiânia e
possui uma população estimada de 20.273 pessoas. O desenvolvimento
Humano é considerado alto, com IDHM 0,732. O IDM de Aragarças
também apresenta ligeira melhora em relação a Aruanã, com índice de
4,58 e, mais uma vez, a dimensão de destaque é a da saúde, com 7,70.
A economia de Aragarças é pouco desenvolvida. O PIB per capita é de
R$12.266,97 e as principais fontes de recursos do município são os
repasses de verbas das administrações estaduais e federais.

 

Região do Vale do Araguaia



Região do Ouro e Cristais

           Esta é a região mais histórica de Goiás. Foi na região dos ouros e
cristais que começou a colonização do estado devido à localização de
jazidas de ouro. Localizada na porção central do território, a região
possui serras como a Dourada e a dos Pireneus, que combinadas com a
grande quantidade de águas formam belas cachoeiras. Além das
belezas naturais, a região atrai pela rica história e cultura, em especial
das cidades de Pirenópolis e Goiás, antiga capital do estado. 

        Rodeada pela Serra dos Pireneus, Pirenópolis está a 132km de
distância de Goiânia e 151km de Brasília, de modo que recebe grande
quantidade de turistas das duas cidades, além de todo o restante do
país. O IDHM da cidade é de 0,693 o que significa médio
desenvolvimento humano. O IDM é de 4,31, com destaque para a
dimensão saúde, com 7,81. A principal atividade econômica da cidade é
a extração de quartzito, a chamada pedra de Pirenópolis, embora o
turismo e a agropecuária também representem grande importância.
Com população estimada em 25.064 pessoas, Pirenópolis possui PIB
per capita de R$18.116,35. 

        Tombada como patrimônio histórico da humanidade pela
UNESCO, a Cidade de Goiás, antiga Vila Boa, foi a primeira
capital do estado e fica a cerca de 172km de Goiânia (capital
atual). Com IDHM de 0,709, a cidade possui desenvolvimento
humano considerado alto. No IDM, a cidade atinge o índice de
4,91, com destaque para o índice de 8,13 na dimensão saúde. A
Cidade de Goiás possui uma população estimada em 22.381
pessoas e PIB per capita de R$20.136,77. A principal atividade
econômica é a agricultura. 



Região das Águas Quentes

       Localizada na região sudeste do estado, a Região das Águas
Quentes é a menor em termos territoriais, porém a de maior destaque
no turismo de lazer em Goiás. É nesta região que se encontra a maior
estância hidrotermal do mundo. Esta característica permitiu desenvolver
grande infraestrutura de clubes e hotéis para o desfrute de suas
naturais águas termais. 
           O município de maior destaque nessa região é Caldas Novas. Além
das águas quentes, a cidade possui a Serra de Caldas, com opções de
ecoturismo e o Lago Corumbá, com oferta de lazer náutico. Caldas Novas
fica relativamente próxima à divisa com Minas Gerais e a cerca de 170km de
Goiânia. Este município possui alto desenvolvimento humano, com índice
de 0,733. No IDM, o índice obtido é de 4,99, com destaque para a dimensão
segurança (6,38). Caldas Novas possui 70.473 habitantes segundo o censo
de 2010 do IBGE e uma população estimada em 2021 de 95.183 pessoas e
um PIB per capita de R$28.676,21. A principal atividade econômica do
município é o turismo. 
          Outra cidade de destaque dessa região é a vizinha Rio Quente.
Rio quente e Caldas  Novas são complementares na atividade turística e
estão a apenas 30km de distância uma da outra. O IDHM é de 0,731,
considerado alto. Em relação ao IDM, Rio Quente possui índice geral de
5,36 com destaque para as dimensões saúde e segurança com índices
de 7,36 e 7,28, respectivamente. Este é um município bem menor, com
população estimada em 4.612 pessoas com um PIB per capita
relativamente alto de R$74.660,28. A principal atividade econômica
também é o turismo.



Região da Estrada de Ferro

            Esta região turística é mais uma com características históricas
em Goiás. Foi através dessa região que chegou, vindo de Minas Gerais
e atravessando o Rio Paranaíba, a primeira estrada de ferro em Goiás.
A chegada da estrada de ferro, no início do século passado,
proporcionou grande impulso à modernização vivenciada pelo estado
desde então. A região se caracteriza por ter uma das melhores
qualidades de vida do estado. 
          O maior município dessa região é Catalão, localizado a cerca de
260km de Goiânia. Catalão possui um IDHM de 0,766, alto
desenvolvimento humano. O IDM geral é de 5,18, com destaque para as
dimensões segurança e saúde com 6,88 e 6,75, respectivamente.
Catalão possui uma população estimada em 110.983 pessoas. O PIB per
capita da cidade é de R$57.291,37. A economia da cidade é bastante
dinâmica e diversificada, com destaques para a indústria de
transformação e a mineração, além de um forte setor de serviços. 
           Outro município de destaque da região é Pires do Rio. A cidade
foi fundada com a construção da Ferrovia Centro Atlântica, construída
nas primeiras décadas do século XX, para ligar o centro do país ao porto
de Santos, em São Paulo. Pires do Rio possui alto desenvolvimento
humano com IDHM de 0,744. O IDM geral é de 4,91, novamente com
destaque para as dimensões saúde e segurança com índices de 6,86 e
6,67 respectivamente. A população estimada é de 31.686 pessoas e um
PIB per capita de R$28.705,53. A principal atividade econômica da
cidade é o setor de serviços.



Região Lagos do Paranaíba

             A região lagos do Paranaíba localiza-se na porção sul/sudeste do
estado, nas divisas com os estados de Minas Gerais e Mato Grosso do
Sul. O grande destaque turístico dessa região é o Rio Paranaíba e os
lagos formados nele para a geração de energia hidroelétrica. Esta é uma
região bastante dinâmica economicamente com grande presença tanto
da agricultura quanto de indústrias e logística. 
       A maior cidade desta região é Itumbiara, que se encontra na
principal conexão rodoviária entre os estados de Goiás e Minas Gerais,
e fica a cerca de 200km de Goiânia. O IDHM de Itumbiara é alto, com
valor de 0,752. O IDM geral é de 5,22, com destaque para a dimensão
infraestrutura, com 7,13. A população estimada de Itumbiara é de
105.809 pessoas e possui um PIB per capita de R$40.399,72. A principal
atividade econômica da cidade é a indústria, seguida pelo setor de
serviços. 
             Outro município de destaque nesta região é São Simão. A cidade
se destaca pelo grande polo logístico que abriga um complexo portuário
para o escoamento da produção agrícola vinda de grande parte do
Centro-Oeste brasileiro através da Hidrovia Paranaíba-Paraná-Tietê. São
Simão fica a cerca de 370km de Goiânia. O IDHM é de 0,720 (alto) e o
IDM é de 5,46, o 13º maior do estado. A dimensão de maior destaque
no IDM é a saúde, com valor de 8,30. A população estimada é de 20.985
e o PIB per capita é de R$38.132,31. A principal atividade econômica do
município é a indústria.



Região Pegadas no Cerrado

            A Região Pegadas no Cerrado se caracteriza pela produtividade
agrícola, que proporcionou a instalação de grandes plantas de
indústrias alimentícias. Além do turismo de negócios, simbolizado por
uma das maiores feiras agrícolas do país, a Tecnoshow, a região
também se destaca pela riqueza da biodiversidade presente o Parque
Nacional das Emas e ainda pelo valor histórico e cultural da reserva de
pinturas rupestres, presentes no sítio arqueológico de Serranópolis. 
       Maior cidade da região é Rio Verde, Sede da Tecnoshow. A
distância para a capital é de cerca de 240km. A cidade possui alto
desenvolvimento humano, com IDHM de 0,754. O IDM geral é de 4,89,
com destaque para a dimensão segurança, com índice de 6,27. A
população foi estimada em 241.518 pessoas e o PIB per capita é de
R$41.815,21. A Principal atividade econômica de Rio Verde é a
agricultura, com fortes investimentos na indústria de alimentos que ela
abastece. 
          Cidade destaque da região por possuir uma rara atração
turística, o já citado sítio arqueológico com pinturas rupestres, é
Serranópolis. Distante cerca de 380km de Goiânia a cidade está
próxima da fronteira com Foto: Itumbiara - fonte: Diário de
Goiás Foto: Usina Hidrelétrica de São Simão fonte: Prefeitura de
São Simão (GO) 11 o Mato Grosso do Sul. A cidade possui médio
desenvolvimento humano, com IDHM de 0,681. O IDM geral é de
4,61, com destaque para a dimensão saúde, - com 8,05. A
população estimada de Serranópolis é de 8.642 e o PIB per
capita é de R$48.460,12. A principal atividade econômica
também é a agropecuária.



Região Vale da Serra da Mesa

       A grande quantidade de rios presentes em território goiano
proporciona a Goiás condições de ser um grande produtor de energia
limpa. O Estado é marcado por grandes usinas hidroelétricas e tem o
lago da Serra da Mesa o maior de Goiás e um dos maiores do Brasil.
Localizado na porção norte do estado, esse lago é um excelente lugar
para a prática de pesca esportiva e outros esportes náuticos. 
Cidade de destaque nesta região é Niquelândia, que é um dos maiores
municípios do estado, em termos de território e fica a cerca de 310km
de Goiânia. A cidade tem um alto desenvolvimento humano, com IDHM
de 0,715. O IDM geral é de 4,32, com destaque para a dimensão
segurança, com valor 7,79. A população de Niquelândia é de 46.730
pessoas, com PIB per capita de R$24.041,58. A economia da cidade se
destaca pelo grande potencial de mineração. Como o nome já revela, o
município é um dos maiores produtores de níquel do mundo, além de
possuir outros minerais importantes em seu território.
        Outra cidade importante da região é Minaçu. Localizada no
extremo norte do estado, quase na divisa com o Tocantins, Minaçu
também atrai pelos esportes náuticos, mas devido a outro lago, o
Lago de Cana Brava, e se encontra a cerca de 500km da capital
estadual. O IDHM da cidade é de 0,707, ainda na faixa de alto
desenvolvimento humano. O IDM geral é de 4,73 e a melhor
dimensão também é para a segurança, com valor de 7,87. A
população estimada é de 28.793 pessoas e um PIB per capita de
R$35.257,88. A economia da cidade é movimentada principalmente
pelas atividades de geração de energias de suas usinas
hidroelétricas e tem longa tradição na mineração.



Região da Chapada dos Veadeiros

        Outra bela região de Goiás, de uma natureza exuberante, de
grande importância para várias bacias hidrográficas do Brasil e envolta
em uma atmosfera mística, é a região da Chapada dos Veadeiros.
Devido à sua importância para o equilíbrio de vários ecossistemas, a
região abriga a reserva ambiental do Parque Nacional da Chapada dos
Veadeiros. 
             O  município considerado a porta de entrada para a Chapada dos
Veadeiros é Alto Paraíso. A cidade fica a cerca de 425km de Goiânia e a
225km de Brasília, as duas cidades que mais levam turistas para Alto
Paraíso, mas esta os recebe visitantes de todas as partes do Brasil. O
IDHM é de 0,713 (alto) e o IDM geral é de 4,23, com melhor resultado na
dimensão saúde, 7,87. A população estimada é de 7.688 pessoas para um
PIB per capita de R$22.173,34. A principal atividade econômica da cidade é
o turismo. É em Alto paraíso que se encontra a Vila de São Jorge, bem na
entrada para o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.
             Outra cidade de destaque no turismo desta região é Cavalcante.
A Cidade possui belas cachoeiras e também é conhecida por abrigar a
comunidade dos Kalungas, antigo quilombo. O IDHM de Cavalcante é de
0,584, o que é considerado um baixo desenvolvimento humano. O IDM
também possui valor baixo, de 4,10, tendo o melhor resultado na
dimensão saúde, com 7,65. A população estimada é de 9.725 pessoas,
com um PIB per capita de R$26.121,71. A principal atividade econômica
é a agropecuária.



 Região das Águas e Cavernas do Cerrado

              A Região das Águas e Cavernas do Cerrado se localiza na porção
Nordeste do estado e faz fronteira com o Distrito federal, a Bahia e o
Tocantins. Esta é uma das regiões menos desenvolvidas
economicamente e socialmente no estado, porém possui grande
potencial turístico, que pode impulsar maior desenvolvimento, a partir
da valorização das belezas e potencialidades naturais. 
           O maior município da região é Formosa. Localizada no entorno
do Distrito Federal, a cidade abriga uma das maiores cachoeiras de
Goiás, o Salto do Itiquira. Formosa fica a 280km de Goiânia e a apenas
80km de Brasília. O IDHM é de 0,744, considerado alto. O IDM geral é de
4,61 e as duas melhores dimensões são as de saúde e segurança, com
valores de 6,38 e 6,17, respectivamente. A população estimada é de
123.684 pessoas e possui um PIB per capita de R$19.525,95. A principal
atividade econômica é a agropecuária. 
Outro município a se destacar nessa região é São Domingos. Localizado
na divisa com a Bahia, São Domingos é conhecido por abrigar grande
quantidade de grutas e cavernas, que são uma especial atração
turística. 
             A distância entre São Domingos e Goiânia é de cerca de 640km.
O IDHM é de 0,597, considerado baixo desenvolvimento humano. O
IDM geral é de apenas 3,75, um dos menores do estado. A população
estimada é de 13.103 pessoas, com um PIB per capita de R$12.549,70.
A principal atividade econômica do município é a administração pública.



Região dos Negócios e Tradições

         Localizada na parte central do estado, a Região dos Negócios e
Tradições tem por destaque o turismo de negócios e é onde se
encontra a capital Goiânia. Esta é a região mais populosa do estado e a
que contém a maior atividade econômica industrial e de serviços. 
Goiânia é a maior cidade do estado e a de maior atividade econômica,
localizada a cerca de 200km da capital federal. Conhecida por seus
parques e por abrigar grande quantidade de áreas verdes por
habitante, Goiânia possui um IDHM de 0,799, considerado alto
desenvolvimento humano. O IDM é de 5,92, com destaque para as
dimensões infraestrutura, com 7,16 e saúde, com 6,44. Conhecida
nacionalmente pela oferta de serviços hospitalares, Goiânia recebe
grande quantidade de pessoas em busca de tratamento médico. A
população estimada de Goiânia é de 1.536.097 pessoas, com um PIB
per capita de R$33.004,01. A principal atividade econômica é o setor de
serviços. 
            Outra cidade de destaque, na região, é Anápolis. Sede do Distrito
Agroindustrial de Anápolis (DAIA) a cidade também abriga um porto
seco para escoar a produção de suas indústrias. A cidade possui um
IDHM de 0,737 (alto) e o IDM geral é de 5,25, com destaques para as
dimensões saúde, segurança e educação com valores de 6,29, 6,31 e
6,16, respectivamente. A população de Anápolis é de 391.772 pessoas
para um PIB per capita de R$37.277,10. A principal atividade econômica
da cidade é o setor industrial.



Dados da Região Aeroportuária de Goiânia

Fonte: Segplan - GO
Elaboração: Instituto Mauro Borges / Segplan - GO
Gerência de Cartografia e Geoprocessamento



Região Metropolitana de Goiânia

           A Região Metropolitana de Goiânia possui 7.315,15 km² de área
total e 2.613.491 habitantes (297,05 de densidade populacional),
distribuídos em 20 municípios, de acordo com os dados do IBGE. Do
universo da sua população, 98,02% vivem em área urbana e apenas
1,98% em área rural. A população masculina (48,46%) é levemente
inferior à feminina (51,54%). Mais da metade da população da
microrregião (59,91 %) reside no município de Goiânia.
             Os 20 municípios que compõem a RM de Goiânia são: Abadia de
Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás,
Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Caturaí, Goianápolis, Goiânia,
Goianira, Guapó, Hidrolândia, Inhumas, Nova Veneza, Nerópolis, Santo
Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade.

Emprego e Renda na Economia Goiana  

Número de Empregos Formais  no Estado de Goiás:  1.484.26

Remuneração Média do Trabalhador no Estado de Goiás: R$ 2.946,10

Números de Empregos no transporte aéreo no Estado de Goiás:  540

Remuneração Média do Trabalhador do Setor Aereo no Estado de
Goiás: R$ 4.562,63 

Fonte: Ministério da Economia



Parque Flamboyant
Parque Vaca Brava 
Feira da Lua
Bosque dos Buritis
Parque Areião
Centro Cultural Oscar
Niemayer
Clube Jaó
Museu Memorial do Cerrado
Parque Zoológico
Praça do Sol 

Principais atrativos do município de Goiânia

Fonte: Observatório do Turismo

Praça Cívica
Parque Mutirama
Feira do Sol
Feira Hippie
Shopping Mega Moda 
Museu Pedro Ludovico Teixeira
Beco da Codorna 
Catedral Metropolitana
Monumento as Três Raças 
Vila Cultural Cora Coralina

Imagem: Reprodução da internet



Principais eventos que ocorrem em Goiânia 

Festa Fantasia 
Pecuária de Goiânia
Festa Euro 
Copa Bavária
Carnagyn 
Réveillon Paradigma 
Réveillon Volta ao Mundo 
Feijoada do Baherm
Festa 800

Fonte: Observatório do Turismo

A Casa
Festa do Tim 
Deu Praia 
Festival Villa Mix 
Bananada 
Vaca Amarela
Carnaval dos Amigos
Jornada da Cidadania
Fórmula Truck

Imagem: Reprodução da internet

Imagem: Reprodução da internet



 2017 2018 2019 2020 2021

Aeronaves (un) 59.879 66.855 55.861 36.116 49.981

Carga Aérea
(kg)

6.025.872 9.002.985 9.155.975 3.776.240 7.904.966

Passageiros -
Embarque

1.564.122 1.633.397 1.647.197 736.473 1.070.228

Passageiros -
Desembarque

1.524.152 1.591.440 1.655.588 740.576 1.029.879

Embarque +
Desembarque

3.088.274 3.224.837 3.302.785 1.477.049 2.100.107

 2017 2018 2019 2020 2021

Aeronaves (un) - 11,65% -16,45% -35,35% 38,39%

Carga Aérea
(kg)

- 49,41% 1,70% -58,76% 109,33%

Passageiros -
Embarque

- 4,43% 0,85% -55,29% 45,32%

Passageiros -
Desembarque

- 4,42% 4,03% -55,27% 39,07%

Embarque +
Desembarque

- 4,42% 2,42% -55,28% 42,18%

Aeroporto Internacional de Goiânia 
 Santa Genoveva

Tabela 01: Movimentação Operacional do Aeroporto Internacional de
Goiânia – 2017 a 2021.

Fonte: INFRAERO    
Obs.: Aeronaves - Pouso mais decolagem (sem militar).  Passageiros - Embarque mais desembarque e
conexões (sem militar). Carga Aérea - Embarque mais desembarque (com trânsito).

Tabela 02: Percentual de Variação da Movimentação do Aeroporto de
Goiânia em ralação aos anos anteriores

Fonte: INFRAERO    
Obs.: Aeronaves - Pouso mais decolagem (sem militar). Passageiros - Embarque mais desembarque e
conexões (sem militar). Carga Aérea - Embarque mais desembarque (com trânsito).



Mês/Ano 2019 2020 2021 2022

Janeiro 291.702 291.049 202.829 261.173

Fevereiro 247.143 229.122 137.349 169.067

Março 266.406 152.235 90.078 4.780

Abril 278.674 1.562 79.523 -

Maio 266.373 21.938 119.034 -

Junho 256.438 36.004 137.511 -

Julho 308.971 57.434 196.167 -

Agosto 283.639 74.987 195.945 -

Setembro 249.486 101.652 210.672 -

Outubro 271.528 134.116 223.409 -

Novembro 253.273 162.691 236.680 -

Dezembro 275.844 202.142 270.910 -

Total 3.249.477 1.464.932 2.100.107 1.304.060 **

Tabela 03: Movimentação mês a mês de passageiros (embarque
+desembarque) aeroporto internacional de Goiânia – 2019 a 2022 

Fonte: INFRAERO    
Obs.**valor parcial



Gráfico 02: Movimentação (embarque +desembarque) aeroporto
internacional de Goiânia – 2017 a 2021

Fonte: INFRAERO    

Imagem: Reprodução da internet
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