


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. Padre Bernardo e sua história: 

Padre Bernardo se consolidou como município turístico, nos últimos anos, graças a atrativos naturais 
como lindas cachoeiras, cavernas, grutas e às águas convidativas do Rio Maranhão e também como resulta-
do de investimentos em estrutura turística, com vários hotéis, restaurantes e outros serviços na área urbana 
e em bem estruturados hotéis e pousadas, destinados ao turismo rural e ao ecoturismo. O Hotel Fazenda 
Rancho dos Canários, tem 40 leitos; o Hotel Fazenda Mestre das Armas, com 400 leitos e o Ecopark Adven-
ture, disponível paras eventos religiosos, com capacidade para 600 pessoas. No Ecopark existem as duas 
cachoeiras mais conhecidas do município. Outro atrativo é a cachoeira da Região Quilombola do Sumidouro, 
administrada pela Associação Rural Quilombola de Sumidouro de Padre Bernardo.

A cidade fica a pouco mais de 100 quilômetros de Brasília, de onde recebe muitos turistas, sendo conhe-
cida pela promoção de grandes shows musicais e pelas festividades religiosas, bem tradicionais, com cele-
brações, novenas, quermesses e barraquinhas. Padre Bernardo abriga parte do Parque Nacional de Brasília, 
conhecido como Água Mineral. Uma unidade de conservação brasileira, de proteção integral à natureza, lo-
calizada no noroeste do Distrito Federal, sendo um dos parques mais visitados do país. Abrange uma área de 
42 355,54 hectares (423,6 km²), com território distribuído pelas regiões administrativas de Brazlândia, Plano 
Piloto e Sobradinho e pelo município de Padre Bernardo, em Goiás.

 A ocupação do território de Padre Bernardo teve início no século passado com o estabelecimento das pri-
meiras fazendas de criação de gado, às margens do Rio Maranhão e seus tributários mais importantes, onde 
se localizam pastagens de boa qualidade. Com o decorrer dos anos, surgiram outros fatores responsáveis 
pelo crescimento do povoado econômico demográfico da região. Ao aumento natural dos rebanhos associa-
va-se, de modo paralelo e consequente, a ocorrência de picadas, que levaram ao surgimento das pousadas 
dos vaqueiros, a caminho de Niquelândia e das famílias que desciam do Nordeste para a região Centro-Sul.

 A função religiosa foi, sem dúvida, a mais importante na instalação e no crescimento do povoado, pois a 
partir de 1933, romeiros provenientes da Região do Vão dos Angicos, no Município de Luziânia, se dirigiam 
todos os anos, durante o mês de Julho para rezarem numa rústica capela, erguida por fazendeiros locais. Com 
o surgimento de algumas casas em volta da capela, os fazendeiros começaram a lotear partes do vale, com o 
objetivo uma cidade. Em 1951, foi fundado o Arraial com o nome de Barro Alto do Vão dos Angicos. Ainda na 
condição de povoado, a localidade passou a denominar-se Padre Bernardo, em homenagem ao vigário que 
percorria as fazendas locais, realizando celebrações. 

Devido à fertilidade de suas terras, o distrito foi tomando grande impulso. Um maior dinamismo ocorrido 
no município se deveu ao avanço das fronteiras agrícolas para o Centro-Oeste e mais precisamente a cons-
trução de Brasília, dado ao seu favorável posicionamento geográfico em relação do Distrito Federal. Em 1963, 
foi elevado à categoria de município.

(Fonte: Secretaria de Turismo de Padre Bernardo)



População estimada [2020]

População no último censo [2010]

Densidade demográfica [2010]

Gentílico

34.430 pessoas

27.671 pessoas

8,81 hab/km²

padre-bernardense

Tabela 1: Dados populacionais do município de Padre Bernardo.

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

A) Solos   
Os solos do município de Padre Bernardo podem ser agrupados nos seguintes tipos: Solos com horizontes 

Latossólicos, Cambissolos, Solos Podzólicos, Solos Hidromórficos e Solos Litólicos.

B) Geomorfologia      
O município está localizado na unidade denominada Maciço Goiano e também conhecida como Planalto 

Central Goiano. O Maciço Goiano é caracterizado por chapadas, terras altas que possuem topos aplainados, 
tabulares no conjunto e limitados por escarpas íngremes. Apresenta uma paisagem de extensas chapadas 
com superfícies suavemente onduladas, que contornam o município e emolduram um grande vale, onde está 
localizado o município.

C)Clima 
O clima do município se caracteriza por ser semiúmido, de temperaturas elevadas, com variação de 24º C 

e 36º C. O regime térmico é caracterizado por temperaturas elevadas no verão e amenas a fria no inverno. O 
regime de chuvas é tipicamente tropical, ocorrendo de outubro a março os maiores índices pluviométricos, 
no entanto, o inverno é extremamente seco, chegando a valores praticamente nulos nos meses de julho a 
agosto.

D) Cobertura vegetal, fauna e flora  
O domínio do bioma é o Cerrado, destacado pela presença do campo cerrado, mata seca e matas de gale-

ria. Tipicamente, o Cerrado é constituído de árvores de pequeno forte, onde a vegetação arbustiva mostra-se 
mais concentrada, apresentando troncos e galhos retorcidos, cascas grossas, folhas coriáceas, revestidas por 
uma espessa camada de pelos, e na maioria das espécies, com raízes profundas. Em Padre Bernardo, sua 
área de ocorrência coincide com as superfícies elevadas e aplainadas, recobrindo também as ondulações 
esculpidas nestas superfícies.



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$ 15.252,08

82,6 %

0,651

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]

1,9 salários mínimos

3.009 pessoas 

38,4 %

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

96,1 %

5,0

4,6

4.161 matrículas

1.104 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.

0.824

0.913

0.91

0.888

0.735

0.673

1604º

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 Padre Bernardo – 2018

Economia

1,61

Infraestrutura

1,92

Trabalho

2,87

Saúde

7,03

Educação

5,53

Geral

4,49

Segurança

7,98



Eventos e Festas



Tabela 7: Percentual de participação na arrecadação de ICMS nas Atividades Características do Turismo – 
ACTs do município de Padre Bernardo 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 Padre Bernardo os seguintes itens: arrecadação do ICMS, número de estabelecimentos, núme-
ro de empregos e número de cadastros regulares do CADASTUR.

Fonte: Secretaria de Economia do Estado de Goiás 2021

Município

Padre Bernardo

Goiás

%

2018

R$51.671,18

R$137.490.656,98

0,04%

2019

R$32.153,57

R$150.700.679,43

0,02%

2020

R$15.065,52

R$96.895.575,82

0,02%

Fonte: Extrator IPEA/Mtur 2021.
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Gráfico 1: Percentual de participação na arrecadação de ICMS nas Atividades Características do Turismo – 
ACTs do município de Padre Bernardo 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 Padre Bernardo em relação ao estado de Goiás, nos anos de 2017 a 2019.

Município

Padre Bernardo

Goiás

%

2017

77

16.296

0,47%

2018

62

15.855

0,39%

2019

48

15.600

0,31%



Fonte: Extrator IPEA/Mtur 2021.

Gráfico 2: Percentual de participação do número de estabelecimentos nas Atividades Características do Tu-
rismo – ACTs no município de Padre Bernardo 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 Padre Bernardo 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 Padre Bernardo em relação ao estado de Goiás, nos anos de 2017 a 2019.

Fonte: Extrator IPEA/Mtur 2021.

Município

Padre Bernardo

Goiás

%

2017

183

63.420

0,29%

2018

183

65.021

0,28%

2019

200

64.406

0,31%



Fonte: Cadastur/Mtur, 2020

Gráfico 4: Número de cadastros regulares no CADASTUR do Ministério do Turismo no município de Padre Ber-
nardo 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 Padre Bernardo nos anos de 2018 a 2020.

Fonte: Cadastur/Mtur, 2020

Município

Padre Bernardo

Goiás

%

2018

0

2.127

0,00%

2019

0

2.809

0,00%

2020

7

4.641

0,15%

A seguir  apresentamos de forma lúdica os dados extraídos da pesquisa do DTI do município Padre Ber-
nardo 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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