GOIÁS

1 CONTEXTO
1.1 Geral
Região Centro-Oeste

Goiânia

Capital

246

Número de municípios

Regiões Geográficas Intermediárias
Tocantins
6
Regiões Geográficas Imediatas
Bahia, Minas Gerais
22
Limites
Divisão territorial
Mesorregiões Geográficas
Minas Gerias, Mato Grosso do Sul
5
Microrregiões Geográficas
Mato Grosso
18
Estado
(%) da região (%) do Brasil
Estado Região Brasil
Área (km2)
340.242,85
21,18
4,00 Grau de urbanização, 2010 (%)
90,29 88,80
84,36
População, 2010
6.003.788
42,71
3,15 Densidade demográfica, 2010 (hab./ km2)
17,65
8,75
24,88
População estimada, 2020 7.113.540
43,10
3,36 Densidade demográfica, est., 2020 (hab./ km2)
20,91 10,27
24,88
Norte
Leste
Sul
Oeste

1.2 Turismo

Hoteleira

Principais atrativos e/ou Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante), Hot Park (Rio Quente), Vale da
destinos turísticos
Lua (Chapada dos Veadeiros)
Principais segmentos
Relevância da atividade turística (em
Lazer, em especial ecoturismo
Alta
turísticos
relação a outros estados da região)
Procedência da
Porte e características gerais dos Pequeno e médio porte, administração
Estadual, regional, nacional
demanda turística
serviços e equipamentos turísticos familiar e por empresa nacional
Domicílios permanentes de uso ocasional, 2010 (% do total)
Região 4,58
Brasil 5,82
5,11
Oferta turística cadastrada no Ministério do Turismo (MTur), 2019 (CADASTUR)
Meios de
599 Agências de turismo
688 Parques temáticos
3 Organizadoras de eventos
129
hospedagem
Unidades
Prestadoras de serviços de
23.698 Acampamentos turísticos
10 Transportadoras turísticas
602 infraestrutura para eventos
83
habitacionais
Restaurantes, bares e
Leitos
63.018 similares
166 Locadoras de veículos
31 Guias de turismo
144

2 GOVERNANÇA DE TURISMO
2.1 Órgãos e instituições
Órgão estadual de
governança de turismo

Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo)
Não, subordinada à Secretaria de Estado de
Indústria, Comércio e Serviços
- Promover os destinos que fazem parte do Mapa
Turístico de Goiás.
- Aumentar, de forma responsável, o fluxo e a
permanência de visitantes nas 10 Regiões Turísticas
de Goiás.
- Ampliar a capacidade de planejamento,
organização, técnica e os recursos para a área, além
de articular e promover políticas públicas voltadas
para o turismo nas Regiões Turísticas do Estado.
Informação não encontrada
Informação não encontrada
108 funcionários: 41 comissionados, 51 efetivos, 4
efetivos/comissionados, 6 estagiários, 5
requisitados, 1 requisitado/ comissionado
Regulamento, carta de serviços

Pasta exclusiva

Diretrizes
institucionais

Missão

Visão
Valores
Estrutura organizacional,
dez./2020

Endereço/
estrutura
física

Rua 30 esquina c/ Rua 04, Centro de Cultura
e Convenções, 2º andar - Centro, Goiânia

Quadro funcional e distribuição de responsabilidades

Gabinete da Presidência
Procuradoria Setorial
Diretoria de Fomento ao Turismo: Gerência de Projetos de
Fomento ao Empreendedorismo e Atração de
Investimentos; Gerência de Marketing e Promoção do
Turismo; Gerência de Estudos, Pesquisa e Qualificação;
Gerência de Políticas e Ações Integradas ao Turismo;
Gerência de Estruturação de Produtos Turísticos
Diretoria do Espaço Oscar Niemeyer
Diretoria de Ação Integrada: Gerência de Gestão
Institucional e Finanças; Gerência de Compras e Apoio
Administrativo; Assessoria Contábil

Procedimentos de gestão
Prestação de contas e transparência
Sim
Orçamento (Lei Orçamentária Anual)
2020
2021
Órgão, entidade e/ou unidade
3361 - Goiás Turismo - Agência Estadual de Turismo 3361 - Goiás Turismo - Agência Estadual de Turismo
orçamentária

Despesas correntes: 14.282.000,00
Despesas de capital: 20.000,00
14.302.000,00

Descrição (fonte de recursos etc.) (R$)
Total (R$)
Instâncias estaduais participativas
Legislação
Características
Número de membros

Despesas correntes: 20.730.000,00
Despesas de capital: 3.381.000,00
25.037.000,00

Conselho

Composição
Frequência das atividades
Outras instâncias envolvidas com a
governança do turismo

Fórum

Lei 5.794/2003
Informação não encontrada
Consultivo
35 membros
Foram encontradas informações antigas (até 2014) sobre
26 membros da sociedade civil e 9 do
atividades do Fórum.
poder público
Trimestral
A Goiás Turismo é uma autarquia, não há órgão da administração direta ligado à governança do turismo
Fundo de Desenvolvimento do Turismo (Fundetur) (Lei 7.988/1975) foi revogado pela Lei 20.937, de 28

Origem
de dezembro de 2020.
Fundo de
turismo Garantia de continuidade Não há
Características
Não há

2.2 Coordenação e planejamento
2.2.1 Turismo

Prognóstico Diagnóstico

Política estadual
Política Estadual de Turismo (Lei 7.988/1975)
de turismo
Objetivos
A lei é mais voltada para as atribuições do Contur e Goiastur do que para o estabelecimento da política de turismo em si.
Plano de turismo
Plano Estratégico Goiás Turismo 2019-2022
Data de abrangência
Autoria (órgão público de governança)
Número de páginas 18
2019-2022
Goiás Turismo
Mercado turístico
Oferta
Não analisado pelo documento
Demanda
Governança

(do órgão de governo) Ser referência em inovação do desenvolvimento regional dos Municípios Turísticos no cenário
nacional até 2022.

Visão de futuro

Plano de ação

- Promover e ampliar a capacidade de planejamento, organização, técnica, recursos e articulação de políticas
públicas voltadas para o turismo
- Institucionalizar o Sistema Estadual de Turismo
- Implementar cultura e inovação na execução da gestão pública
Diretrizes e
- Promover os destinos de Goiás no mercado turístico nacional e internacional
estratégias
- Promover o incentivo à pesquisa turística
- Articular, qualificar e apoiar a profissionalização das instâncias de governança regionais
- Concretizar parcerias e efetivar ações de articulação e complementariedade com o setor público e privado
- Desenvolver, coordenar e monitorar a implantação de projetos de infraestrutura turística
- Aumentar o fluxo de turistas nas Regiões Turísticas do Estado de Goiás
- Aumentar a permanência do turista das Regiões Turísticas do Estado de Goiás
- Aumentar o gasto médio do turista nas Regiões Turísticas do Estado de Goiás
Objetivos e metas
- Aumentar a receita dos municípios de vocação turística
- Aumentar os empregos gerados pela atividade do turismo
- Aumentar o número de investidores e empreendedores do turismo
- Programa de políticas públicas e ordenamento legal
- Programa de fomento, empreendedorismo e infraestrutura turística
- Programa de regionalização do turismo
Programas e
- Programa estudos, dados e qualificação do turismo
projetos
- Programa comunicação, promoção e apoio a comercialização e marketing
- Programa gastronomia e sustentabilidade
- Programa rede de relacionamentos com o trade turístico
https://www.goiasturismo.go.gov.br/observat%C3%B3rio
Observatório de turismo Observatório do Turismo do Estado de Goiás Link
-de-turismo-de-goi%C3%A1s/portf%C3%B3lio.html
Instituição responsável
Descrição
pela coleta, manutenção e Goiás Turismo
Disponível no site da Goiás Turismo, em aba específica.
do site
produção de conhecimento
Dados abertos
Boletins de fluxos turísticos, estudos de demanda, inventários, indicadores do Cadastur
disponibilizados no site

Pela LOA, Programas Mais Turismo; Rotas da Produção e do
Turismo. Não foram encontradas referências a programas no site
do órgão de governança do turismo.
Municípios turísticos, MTur, 2019
79
10 Por categoria
2013: A - 2, B - 6, C - 21, D - 20, E - 2
2016: A - 2, B - 5, C - 19, D - 22, E - 1

Programas em curso
Regiões
turísticas,
MTur, 2019

Atividades ou equipamentos de apoio
mantidos pelo poder público

Sim
32,11

(%) do estado

2017: A - 3, B - 8, C - 24, D - 43, E - 5
2019: A- 3, B - 13, C - 16, D - 43, E - 4

2.2.2 Outros
Segundo o Mapa do Turismo Brasileiro (2017), Goiás tem 83 municípios turísticos espalhados por suas 10 regiões turísticas.
Esses destinos pedem, desde hoje, ações de sustentação de curto prazo para sua consolidação e superação de alguns
problemas da infraestrutura básica e de apoio turístico. Outro conjunto de municípios tem grande potencial, especialmente
destinos de pesca, de sol e praia, que também agregam elementos de apelo natural e/ou cultural, mas permanece sem a devida
estruturação. É o caso do Araguaia, que pode e deve merecer mais atenção da política governamental para o setor produtivo. A
intervenção do estado no segmento turístico deve apoiar os mercados atualmente já maduros, mas sem perder de vista os
novos destinos que aproveitem o potencial natural e cultural que privilegia os goianos, numa dimensão de interiorização e
diversificação dos destinos. Também nessa esfera, o estado tem um papel não apenas de executor da sua parcela de
responsabilidade, mas também de promotor e cooperador do papel dos municípios. Ademais, como ações estratégicas para o
setor, proponho:
- aumentar a oferta de qualificação profissional na área por meio do incentivo à oferta de cursos livres e técnicos na área de
turismo, visando os municípios indutores do turismo regional. O aumento da oferta pode ocorrer via colégios técnicos estaduais,
parceria com entidades privadas, e também com entidades do sistema S, como o SEBRAE e o SENAC;
- potencializar o uso dos equipamentos turísticos tanto por turistas quanto por residentes, por meio da divulgação [deles] como
opções de lazer. Esta proposta trata de fomentar a articulação entre município e trade turístico local para a promoção dos
equipamentos turísticos;
- incentivar a inovação tecnológica no setor por meio de parcerias com o setor privado e o trade, fomentando o desenvolvimento
de sítios de promoção dos destinos turísticos e aplicativos mobile que mostrem ao turista as opções oferecidas [...] e os tipos de
atividades turísticas disponíveis em cada destino: turismo cultural, turismo ecológico e turismo de saúde;
- incentivar a gestão integrada do turismo e a estruturação de um projeto contínuo de pesquisas em turismo para o monitoramento
Plano de
Governo
das atividades do setor por meio de órgão já existente – Agência Estadual de Turismo (Diretoria de Pesquisas Turísticas e
2018-2022: Eventos do Estado de Goiás) – e institutos de pesquisa, incentivando que a gestão municipal faça o mesmo, com o objetivo
proposições conhecer a conjuntura turística das regiões para elaborar planos estratégicos e de marketing que visem impulsionar o
para o
desenvolvimento do turismo local;
turismo
- assegurar o acesso aos destinos turísticos por meio de melhorias no acesso geral e nos transportes. Esta proposta visa
desenvolver um programa de melhoria da infraestrutura das cidades turísticas tendo como objetivo o incremento da acessibilidade
de pessoas com deficiência e restrição de mobilidade aos destinos turísticos regionais, bem como suprir a necessidade de
transporte público que atenda ao turista no deslocamento desde sua chegada até as visitas aos atrativos turísticos;
- apoiar eventos artísticos, gastronômicos e circuitos culturais para impulsionar o turismo regional, concentrando esforços nas
regiões com vocação turística pouco explorada a fim de que se crie um fluxo de turistas [...].
Um capítulo especial no segmento do turismo em Goiás é o Rio Araguaia, conhecido em todo o estado e nacionalmente por sua
fauna diversificada, pela beleza de suas praias, pela pescaria. Contudo, ao longo dos últimos anos atividades econômicas
desreguladas e exploração turística não sustentável têm sido responsáveis pelo assoreamento do leito do rio. O Araguaia é um
patrimônio de Goiás e como tal será tratado em meu governo [com] um projeto para recuperação do Rio Araguaia.
- Investir na melhoria do produto turístico, com a recuperação de locais de interesse histórico, cultural e ambiental e o
desenvolvimento de programas de qualidade de serviços e de infraestrutura de apoio ao turismo.
- Divulgar de forma intensiva os produtos turísticos priorizados pela política estadual de turismo. Recuperar e valorizar os
atrativos turísticos de valor histórico, cultural e ambiental.
- Desenvolver programas de qualidade de serviços turísticos e capacitação profissional no setor.
- Melhorar o Sistema Estadual de Informação Turística [...] para subsidiar as políticas e divulgar os produtos turísticos no mercado.
- Fortalecer a capacidade de gestão turística do estado, bem como da governança local dos destinos – esfera municipal.
- Viabilizar projeto e obras civis de infraestrutura importantes para o setor turístico.
- Elaborar diagnóstico e prognóstico das potencialidades e produtos turísticos de Goiás, com ênfase no ecoturismo.
Plano Plurianual de Investimentos 2020-2023
GOIÁS DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AMBIENTE DE NEGÓCIOS ATRATIVO
1028 - Mais Turismo
Produtos:
Pessoa treinada para elaboração de planos de investimento no setor de turismo; evento turístico realizado; plataforma de promoção para
deficientes visuais como website e aplicativo implantada; projeto praia acessível implementado; sinalização turística implementada;
profissional na área de hospitalidade capacitado; profissional em gestão de mídias sociais e marketing capacitado; profissional em captação
de recursos e fontes de financiamento capacitado; projeto de capacitação de gestores públicos na área de turismo elaborado; curso de
fundamento do turismo realizado; pesquisador em turismo capacitado; campanha de combate à exploração sexual de mulheres e crianças
junto aos empreendimentos turísticos realizada; banco de imagens de destinos e atrativos turísticos implementado; CAT - centro de
atendimento ao turista estruturado; estudo de identificação e valorização de atrativos turísticos ainda não explorados elaborado; produto
criativo e com valor agregado como atrativo turístico formatado; rede social específica para o meio turístico implementada; press trip realizado;
evento de promoção de benchmarking entre as regiões, municípios, empreendedores realizado; ação de promoção e marketing realizada; site
específico para o turismo do estado de Goiás construído; aplicativo relacionado ao destino e produto turístico de Goiás disponibilizado; idoso e
pessoa com deficiência para prestação de serviço turístico capacitado/ qualificado; guia de turismo capacitado/ qualificado; projeto de turismo
de aventura implementado; projeto Trilhas de Goiás implementado; profissional na área de gestão do turismo capacitado; inventário turístico
municipal realizado; projeto de acessibilidade implantado (incluindo PCD); cartilha de educação turística e de boas práticas na gestão do
turismo responsável e sustentável confeccionada; evento de divulgação do turismo goiano no brasil e exterior realizado; festival gastronômico
realizado; evento turístico diverso apoiado; show case produzido
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Projetos não listados
2.3 Legislação de turismo
CAPÍTULO I - SEÇÃO V: DO INCENTIVO AO TURISMO - Art. 143 - O Estado e os Municípios promoverão e incentivarão o
Constituição
turismo como fator de desenvolvimento socioeconômico, cuidando, especialmente, da proteção ao patrimônio ambiental e da
estadual
responsabilidade por danos ao meio ambiente, a bens de valor artístico, histórico, cultural, turístico e paisagístico.
Lei 7.988/1975 - Fixa a Política Estadual de Turismo e as atribuições do Conselho Estadual de Turismo., transforma a Empresa
de Turismo do Estado de Goiás - GOIASTUR em sociedade de economia mista, cria o Fundo de Desenvolvimento do Turismo e
dá outras providências.
Legislação
estadual
Lei 14.769/2004 - Dispõe sobre a Política de Desenvolvimento do Ecoturismo e do Turismo Sustentável no estado de Goiás.
relevante
Lei 16.478/2009 - Institui a Política Estadual de Desenvolvimento do Turismo Rural.
Lei 21.012/2021 - Dispõe sobre sinalização indicativa de atrativos e equipamentos turísticos, bem como de infraestrutura de
apoio ao turista, nas rodovias do estado de Goiás, e dá outras providências.
Incentivos para investimento (não relacionados a ações de retomada da economia)
Incentivo e apoio/
Não foram identificados incentivos ou apoio O turismo não faz parte dos principais setores do Programa Investe Goiás
recursos a
municípios turísticos a municípios turísticos
Tipo de incentivo
n/a
Convênios e acordos federais (R$)
Transferência de recursos (R$)
2017
0
293.535
2018
0
1.950
2019
69.540
0
2020
0
72.946.661

3 TECNOLOGIA
3.1 Digital
Uso de tecnologia para
Sistemas de
Sim, por exemplo no Panorama do Turismo em
planejamento e
informação turística
monitoramento do turismo Goiás frente à Covid-19
disponíveis
Telefonia fixa, cumprimento de meta, 2020 (%)
Atendimento
22,5
Telefonia móvel, cumprimento de meta, 2020 (%)
Atendimento
15,0
Sistema de
Conexão de dados
97,4
telefonia
Rede
98,1
Banda larga, cumprimento de meta, 2020 (%)
Atendimento
58,0

Sim, por meio de estudos publicados no
website da Goiás Turismo, na aba
Observatório do Turismo
Internet nos principais pontos turísticos

O serviço é oferecido em alguns pontos
do estado pelo governo federal

3.2 Know how
Aproveitamento de dados digitais Dados sistematizados, analisados e com série histórica
Educação básica,
Ensino fundamental
Presencial, estabelecimentos
3.354 Ensino
estabelecimentos, 2020
Ensino médio
1.030 superior, 2019 Educação a distância, polos
Educação profissional, estabelecimentos, 2020
Técnica de nível médio
SESI
25 SENAC
23 SESCOOP
1 SESC
Sistema S
SENAI
37 SENAR
1 SEST SENAT
5 SEBRAE

Sistema de
educação

108
540
118
7
63

4 INOVAÇÃO
4.1 Produtos (bens e serviços)

Políticas públicas de inovação de produtos

Inovação nos polos receptores de turismo

Casos de sucesso

Monitoramento da atividade turística pelo Observatório do
Turismo e disponibilização dos estudos

Não foram identificadas inovações nos
polos receptores de turismo

Projeto TereÔxente - Festival
Gastronômico de Terezópolis
Comida e Arte Nordestina

4.2 Processos e gestão
Plano de retomada
Informação não encontrada
Análise de impactos
Objetivos/ premissas
Protocolos sanitários

n/a (não foi encontrado um plano
estadual de retomada)

Autoria e data

n/a

Diretrizes

n/a (não foi encontrado um plano estadual de
retomada)

Ações

4.3 Comercialização e marketing

n/a

Número de páginas

Goiás Turismo

Youtube

Instagram

Facebook

Redes
sociais

Site

Marca de turismo

Participação do órgão de governança de turismo ações de divulgação
Não
Órgão de governança de turismo disponibiliza envio de SMS
Aplicativos criados pelo governo estadual
Não
Não
Logomarca Informação não encontrada
Slogan
n/a (não foi encontrada marca de turismo)
Redes sociais Facebook n/a
Instagram n/a
Youtube n/a
Link n/a (não foi encontrada marca de turismo)
Impressão geral
Imagens e vídeos
Layout
Fotos refletem posicionamento e mostram diferencial
Atualização
Abas disponíveis
“Quem somos”
Serviços
Abas
Conteúdo organizado por segmento
Conteúdo organizado por cidades
n/a (não foi encontrada marca de turismo)
Canais de contato
Site seguro
Textos em outros idiomas
Metadescrição
Informações sobre Covid-19
Outros Pop-up para mensagem
Postagem de notícias (frequência e relevância)
Informações disponíveis para consulta interativa ou download
Adaptado para dispositivo móvel

@goiasturismo

https://www.goiasturismo.go.gov.br
Site institucional com notícias sobre turismo no
Layout Impressão geral
estado e informações turísticas para visitantes
Abas

Site

Órgão de governança do turismo

Link

Experiências, regiões turísticas, conheça Goiás,
observatório de turismo do Estado de Goiás

“Quem somos”
Site seguro
Textos em
outros idiomas

Sim
Sim

Metadescrição

Outros

Não

E-mail
presidencia@goiasturismo.go.gov.br
Imagens e vídeos
Sim
Atualização
Sim
Conteúdo organizado por segmento
Não
Conteúdo organizado por cidades
Sim
Canais de contato
Sim
Serviços
Não
Pop-up para mensagem
Não
Postagem de notícias

Não há

Conheça Goiás. Voltar; Cidades Turísticas ·
Minuto Goiás Turismo · Revista 51 Destinos ·
Mapas. Observatório do Turismo do Estado de
Goiás. Voltar; Boletins ...

Polos turísticos, boletins,
mapas, indicadores de
desempenho do setor,
inventários

Informações
disponíveis para
consulta interativa ou
download

Informações
Adaptado para dispositivo móvel
Sim
Sim
Covid-19
Consultas
Não foram localizadas consultas públicas na área Divulgação de
Não há divulgação atual
públicas
campanhas
de turismo
Nome da página
Goiás Turismo Descrição na página "sobre"
Sim
Link
https://www.facebook.com/GOIASTURISMO Fotos e vídeos
Sim
Seguidores
36.687 Frequência de postagem Alta (todo dia)
Curtidas
35.925 Posts e engajamento
Boa (alguns posts têm engajamento)
Avaliações
Informações sobre atendimento pós-Covid-19
Não há opção para avaliações
Não
Capa
Logo Goiás Turismo
Usuário
Uso de links
@goiasturismo
Sim, para o site da Goiás Turismo
Tipo do perfil
Seguidores
Corporativo
41,1 mil
Foto de perfil
Destaques
Logo Goiás Turismo
Não
Biografia
Verificado
Em português
Não
Publicações
Frequência de posts
2.046
Alta (todo dia)

Facebook

Presença online, maio/2021

Abas
disponíveis

goiasturismo

Instagram
Posts

Reels

Sim

IGTV

Sim

Conteúdo relevante,
consistente e alta
qualidade
Exploração de hashtags
Legenda interativa

Sim, conteúdo exclusivamente
promocional
Engajamento
Alto (mais de 10% de seguidores
interagem)
Fotos de promoção de eventos, cursos,
Mix de conteúdo
editais, repost de instagrammers, informações
dentro da marca
sanitárias
Postagens sobre atendimento pós-Covid-19
Não
Propósito claro e fotos

Sim

Sim
Muito
Link
Youtube
https://www.youtube.com/user/goiasturismo1
Número de vídeos
Número de inscritos
8
165 Visualizações
764
Goiás Turismo (1ª, 2ª); Goiás Turismo "(estado) +
“o que fazer em Não aparecem na primeira página, somente
Google
Instagram (7ª); Goiás Turismo - Facebook (estado)”
turismo"
sites e blogs especializados em turismo
(8ª e 9ª)
https://www.tripadvisor.com.br/TourismLink
Página do estado Sim, separado por segmentos
g303323-State_of_Goias-Vacations.html
TripAdvisor: o
Caldas Novas, Rio Quente,
Parque Flamboyant, diRoma Acqua Park, Cachoeira do Abade,
que fazer
10
Pirenópolis,
Goiânia,
Jardim Japonês, Cachoeira do Rosário, Water Park, Parque
10
principais
(estado)
principais
cidades
Anápolis, Abadiânia, Lagoa
Vaca Brava, Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros,
atrações
Santa, Trindade, Rio Verde
Náutico Praia Clube, Vale da Lua
4.4 Capacitação e conhecimento
Órgão de governança do turismo promove cursos de capacitação ou profissionalizantes em atividades típicas do turismo
Sim
Órgão de governança do turismo apoia seminários, encontros, palestras, congressos na área de turismo
Sim
Modelos inovadores de capacitação e conhecimento
Não
5 SUSTENTABILIDADE
5.1 Econômica
Estado

Produto interno bruto (PIB), 2018 (milhões de R$)
Produto interno bruto (PIB) per capita, 2018 (R$)
Atividades Características do Turismo
Arrecadação federal (R$) (%) do estado Ocupações formais (%) do estado
2016
242.579.363.99
1,66
25.864
2,29
2017
282.255.483.74
1,64
26.702
2,39
2018
318.539.331.52
1,64
27.417
2,42
2019
355.778.173.52
1,61
27.134
2,33

(%) da região

195.682
28.272,96

População na força de
trabalho, 2019 (%)
Taxa de participação
Taxa de desocupação
Rendimento médio real do
trabalho principal, 2019 (R$)

Estado

5.2 Sociocultural

Estado
Brasil
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 2017
0,769
0,778
IDH Educação
0,740
0,742
IDH Longevidade
0,822
0,850
IDH Renda
0,747
0,747
Patrimônio cultural
Estadual Federal
Material
Bens tombados
6
26
Bens culturais inventariados
6
Imaterial
Bens registrados
1
7
Patrimônio
Bens tombados
0
arqueológico
Bem arqueológico
0
Comunidades tradicionais
Quilombolas
Terras indígenas
Quantidade Área protegida (ha)
(%) do estado
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5.3 Ambiental

6

40.463,39

(%) do Brasil

28,16
65,45

2,79
84,16
Região

Brasil

66,32
10,61

67,00
10,10

62,60
11,70

2.004

2.442

2.229

Estado

Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), 2017
IVS Infraestrutura urbana
IVS Capital humano
IVS Renda e trabalho
Índice de Gini da distribuição do rendimento
domiciliar per capita, 2019
Energia elétrica, domicílios com atendimento
por rede geral, 2019 (%)
Taxa de mortalidade infantil, 2020
Saúde (ano de projeção 2018, ‰)
pública Esperança de vida ao nascer, 2020
(ano de projeção 2018, anos)
Segurança Taxa de homicídios, 2017 (por
100 mil habitantes)
0,00 pública

Região

Brasil

0,247
0,270
0,218
0,253

0,241
0,279
0,207
0,236

0,243
0,204
0,226
0,300

0,459

0,507

0,543

99,5

99,7

99,5

13,41

12,95

11,56

74,83

75,97

76,74

42,80

33,21

31,59

Unidades
Unidades
9
21
Área protegida (ha)
Área protegida
1.068.967 Estaduais
1.229.400
(ha)
Visitantes
85.981
Área federal e estadual protegida em relação à área total do estado (%)
0,07
(%) da região (%) do Brasil
(%) da região (%) do Brasil
Domicílios, 2019 (em 1.000)
2.480
44,6
3,4 População total, 2019
7.000.000
42,9
3,3
Estado
Região
Brasil
Estado
Região
Brasil
Água, domicílios com atendimento por rede
Água, população total com
86,8
87,2
85,5 atendimento por rede, 2019 (%)
88,5
89,7
83,7
geral, 2019 (%)
Esgoto, domicílios ligados à rede geral, 2019
Esgoto, população total com
56,4
54,3
62,7 atendimento por rede, 2019 (%)
56,8
57,7
54,1
(%)
Resíduos sólidos, domicílios com coleta por
Resíduos sólidos, cobertura de
90,3
87,8
84,4 coleta domiciliar, 2019 (%)
93,7
92,5
92,1
serviço de limpeza, 2019 (%)
Unidades de
conservação

Federais, uso público e
turismo, 2019

6 ACESSO E ACESSIBILIDADE
6.1 Infraestrutura
Quantidade 3 Municípios atendidos

Rio Verde, Caldas Novas, Goiânia

Chegada de turistas internacionais, 2019
Dado não disponível
Aeroportos
Embarques nacionais de passageiros em aeroportos, 2018
1.651.995
Desembarques nacionais de passageiros em aeroportos, 2018
1.642.852
Principais municípios receptores, viagens
Goiânia, Porangatu, Anápolis, Jataí, Mineiros
interestaduais e internacionais, 2019
Rodoviárias
Movimentação de passageiros em rodoviárias, 2019
2.750.923
Rede viária avaliada pela pesquisa CNT, 2019
Extensão (km)
Ótimo
Bom
Regular
Estado geral (%)
Ruim
Péssimo

(%) da região

(%) do Brasil

n/d
12,92
12,85

n/d
1,73
1,72

(%) da região

47,31
Total

7.506
3,16
26,18
34,97
26,54
9,15

(%) do Brasil

6,94

Rodovias estaduais

3.894
0,77
8,04
37,39
38,16
15,64

6.2 Inclusão
Órgão de governança de turismo desenvolve iniciativa voltada
para a promoção da acessibilidade
Ferramentas de
Site do órgão de governança de turismo
inclusão online
Site da marca de turismo

Sim, principalmente junto a outros órgãos de governança
Seção que indica atalhos no teclado e comandos para navegação e abertura de
seções, aumento de fonte e contraste
Não se aplica (não há marca de turismo)

