


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 que foi realizado pelo Observatório do Turismo do Estado de Goiás da Goiás 
Turismo em parceria com o SEBRAE Goiás foi gerar dados e informações de modo a subsidiar a gestão munici-
pal, bem como, contribuir com a melhoria do setor turístico e direcionamento na formulação de estratégias. 

1. Aragarças e sua história: 

O município de Aragarças - Goiás está localizado à margem direita do Rio Araguaia. Sua história começou 
em 1872, quando recebeu seu primeiro grupo de garimpeiros, proveniente da também histórica Araguaína, 
no Estado de Mato Grosso. Acredita-se que estariam em busca da lendária Serra dos Martírios e de sua mi-
tológica mina inesgotável de ouro. Confirmando a lenda, Aragarças é uma verdadeira joia, banhada pelas 
águas do Rio Araguaia, ao longo de cerca de 80 km, com inúmeras e belas praias, em suas margens, onde 
botos cor-de-rosa fazem a alegria dos visitantes. Em 1921, a família Carol fixou-se na região. Foi em 1933 que 
o morador Joaquim Mendes encontrou, casualmente, a primeira pedra de diamante. A notícia se espalhou e 
atraiu grande número de garimpeiros ao local, então batizado de Barra Goiana. 

Um marco histórico é o presídio da Macedina, um destacamento militar, inaugurado em 1891, que pro-
moveu a colonização e ofereceu apoio aos soldados que participaram da Guerra do Paraguai. De povoado 
de deixado, passou a se chamar Barra Goiana. Em 14 de agosto de 1943, a Fundação Brasil Central assentou 
em Aragarças o Marco Zero da Expedição Roncador-Xingu, dando origem à tradicional Marcha para o Oeste, 
preconizada pelo então Presidente Getúlio Vargas. Sede dos escritórios da Fundação Brasil Central, o povo-
ado de Barra Goiana foi rebatizado. Por estar na confluência do Araguaia com o Rio Garças, recebeu o nome 
de Aragarças, por derivação dos nomes dos dois rios. Após a criação do município, a cidade já possuía seu 
plano diretor de urbanização, que compreendia um conjunto de 50 casas, o Hospital Regional Getúlio Vargas, 
o Grande Hotel e o Aeroporto Salgado Filho, que consta em todas as cartas aéreas do mundo. Na outra mar-
gem do Araguaia, estão Barra do Garças e o Pontal do Araguaia, em Mato grosso. O município de Aragarças 
foi instalado em 01/01/1954.

 Os quilômetros de praia do município atraem milhares de turistas, de todas as regiões do país nas férias 
de julho. Separada dos municípios mato-grossense de Pontal do Araguaia e Barra do Garças por apenas um 
Rio, Aragarças, que têm no turismo sua grande fonte de renda, é o mais atraente convite para aqueles que 
gostam de apreciar as belezas da natureza. A praia mais conhecida é a Quarto Crescente, onde foi construída 
a avenida Beira Rio, palco de grandes eventos e que foi escolhida como uma das praias acessíveis do projeto 
Juntos pelo Araguaia, que distribuiu cadeiras anfíbias, proporcionando experiências inesquecíveis para as 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Junto com os rios Caiapó, Diamantino e Garças, o Araguaia 
é um recanto para os pescadores, nos períodos em que a pesca é permitida. Aragarças também se destaca 
pelo aconchego das águas termais, que afloram naturalmente, a 40 graus celsius, com propriedades minerais 
e, segundo estudos, com benefícios para a saúde. . (Fontes: IBGE e Secretaria de Turismo de Aragarças).



Figura 1: Mapa de localização do estado de Goiás com foco no município de Aragarças.

População estimada [2020]

População no último censo [2010]

Densidade demográfica [2010]

Gentílico

20.273 pessoas

18.305 pessoas 

27,61 hab/km²

Aragarcense

Tabela 1: Dados populacionais do município de Aragarças.

Tabela 2: Identificações pontuais sobre o município.

Fonte: IBGE,2021

Fonte: IBGE,2021

Prefeito– Gestão:  2021/2024

Representante do Turismo na prefeitura

Região Turística 

Categorização do Município pelo Ministério do Turismo – MTUR 

Área da unidade territorial [2020]

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDH [2010]

Ricardo Galvão de Sousa

Patrícia Rodrigues de Oliveira

Vale do Araguaia

C

664,530 km²

0,732



2. Os Subsistemas fixos naturais (flora, fauna, água, clima, acidentes geográficos, solo e etc.)

A) Solos                
Formação Araguaia (Barbosa et al., 1966) É caracterizada por uma sucessão de sedimentos continentais, 

presente na região do rio Araguaia formando uma grande superfície plana denominada Superfície do Ara-
guaia. Inicia-se por um nível conglomerático basal constituído de seixos poligênicos, agregados em matriz 
areno-argilosa, arenitos vermelhos pouco compactos, capeados por siltes e areias siltosas, inconsolidadas, 
mal selecionadas, de granulometria e colorações variadas (branca rósea, amarela e vermelha) que transicio-
nam para solos lateritizados. Assenta-se diretamente sobre rochas do embasamento cristalino, sedimentos 
de vonianos e cor – pós-intrusivos alcalinos, de idade cretácica.

 
B) Geomorfologia         

Às margens dos grandes rios, Araguaia e Tocantins, predominam ligeiras ondulações que se aplainam em 
grandes áreas de cerrado bastante favoráveis à agricultura e à pecuária. A altitude variável acima de 182m, a 
partir das ribanceiras dos grandes cursos d’água, especialmente o Araguaia, permite aproveitamento quase 
integral do solo.

C) Clima                                                                                                          
As condições climáticas, no município de Aragarças, são favoráveis às atividades de base primária, pois, de 

acordo com estudo de caracterização climáticas do estado de Goiás, realizado pelo SIEG (2006 p. 126-136); 
esta área de divisão municipal apresenta uma variação média mensal entre os meses chuvosos de 200 a 350 
milímetros, e temperaturas que variam entre 15° nos meses frios e até 38° nos meses mais quentes. Com 
umidade relativa do ar entre 50% nos meses mais secos e 90% nos meses mais quentes.

D) Cobertura vegetal, fauna e flora      
O Bioma Cerrado  é um dos maiores em todo território nacional, ocupando cerca de 22% do Brasil. Uma 

das principais características do Cerrado é a vegetação rasteira e baixa, marcada por árvores e arbustos tor-
tuosos, cascas grossas e raízes profundas. Uma das características mais peculiares do bioma é a flora, con-
siderada a mais rica savana do mundo por abrigar pelo menos 11,6 mil espécies de plantas já catalogadas.

Vale ressaltar a riqueza das águas dos rios e córregos que correm pela região de Aragarças, a beleza das 
cachoeiras e serras, de onde a imagem do Cristo Redentor, no alto de uma grande escadaria parece abençoar 
tanto os goianos, em Aragarças, quanto os moradores de Barra do Garças, em Mato Grosso. No local, um 
mirante mostra a grandiosidade do encontro das duas cidades, separadas apenas pelo Araguaia. O verde na 
vastidão das matas, retrata as belezas e as riquezas da diversidade do bioma Cerrado.

O ecossistema Cerrado possui uma fauna extremamente rica, contando com cerca de 2500 espé-
cies de animais diferentes. Especialmente na Região do Rio Araguaia, merece destaque o esforço para 
proteger os peixes, com proibição da pesca no período da Piracema e o projeto Quelônios, que luta pela 
preservação das tartarugas.



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

Fonte: IBGE,2021

Fonte: IBGE,2021

Salário médio mensal dos trabalhadores formais [2018]

Pessoal ocupado [2018]

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

1,8 salários mínimos

1.755 pessoas 

34,2 %

Tabela 3: Dinâmicas Socioculturais - Trabalho e Rendimento.

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

IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental (Rede pública) [2017]

IDEB – Anos finais do ensino fundamental (Rede pública) [2017]

Matrículas no ensino fundamental [2018]

Matrículas no ensino médio [2018]

Tabela 4: Educação.

B) Educação

98,3 % 

6,2 

4,7

2.201 matrículas 

327 matrículas

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$ 12.266,97 

90,4 % 

0,732



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.

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.

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.

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

0,833

0,980

0,945

0,914

0,975

0,654

1.397º

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 máximos. 

Essa metodologia é amplamente utilizada, como por exemplo, na construção do Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH).

Quadro 01: Quadro 01: Índice de Desempenho do Município de Aragarças – 2018

Economia

1,01

Infraestrutura

3,66

Trabalho

3,36

Saúde

7,70

Educação

5,57

Geral

4,58

Segurança

6,17



Eventos e Festas



Tabela 7: Arrecadação de ICMS nas Atividades Características do Turismo – ACTs no município de Aragarças 
nos anos de 2018 a 2019.

A seguir detalhamos em gráficos e tabelas a partir das ACTS – Atividades Características do Turismo do 
município de Aragarças 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

Aragarças

Goiás

%

2018

R$ 97.413,98 

R$ 137.490.656,98

0,07%

2019

R$ 301.705,47 

R$ 150.700.679,43

0,20%

2020

R$ 417.658,42 

R$ 96.895.575,82

0,43%

Fonte: Extrator IPEA/Mtur 2021.
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Gráfico 1: Arrecadação de ICMS nas Atividades Características do Turismo – ACTs no município de Aragarças 
nos anos de 2018 a 2020.

Fonte: Secretaria de Economia do Estado de Goiás 2021

Tabela 8: Número de estabelecimentos nas Atividades Características do Turismo – ACTs no município de 
Aragarças nos anos de 2017 a 2019.

Município

Aragarças

Goiás

%

2017

40 

16.296

0,25%

2018

39 

15.855

0,25%

2019

38 

15.600

0,24%



Fonte: Extrator IPEA/Mtur 2021.

Gráfico 2: Número de estabelecimentos nas Atividades Características do Turismo – ACTs no município de 
Aragarças nos anos de 2017 a 2019.
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Fonte: Extrator IPEA/Mtur 2021.

Gráfico 3: Número de empregos nas Atividades Características do Turismo – ACTs no município de Aragarças 
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 Aragarças em relação ao estado de Goiás, nos anos de 2017 a 2019.

Fonte: Extrator IPEA/Mtur 2021.

Município

Aragarças

Goiás

%

2017

117

63.420

0,18%

2018

114

65.021

0,18%

2019

109 

64.406

0,17%



Fonte: Cadastur/Mtur, 2020

Gráfico 4: Número de cadastros regulares no CADASTUR do Ministério do Turismo no município de Aragarças 
nos anos de 2018 a 2020.

9

2018

13

2019

20

2020

Tabela 10: Percentual de participação do número de cadastros regulares no CADASTUR do Ministério do 
Turismo no município de Aragarças em relação ao estado de Goiás, nos anos de 2018 a 2020.

Fonte: Cadastur/Mtur, 2020

Município

Aragarças

Goiás

%

2018

9 

1.669

0,54%

2019

13 

2.809

0,46%

2020

20 

4.673

0,43%

A seguir  apresentamos de forma lúdica os dados extraídos da pesquisa do DTI do município Aragarças 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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