
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 1 CONTEXTO 

 

1.1 Geral 
Região Norte Capital  Rio Branco Número de municípios 22 

Limites 

Norte Amazonas 

Divisão territorial 

Regiões Geográficas Intermediárias 2  
Leste Amazonas Regiões Geográficas Imediatas 5  
Sul Bolívia, Peru Mesorregiões Geográficas 2  
Oeste Peru Microrregiões Geográficas 5 

 Estado (%) da região (%) do Brasil  Estado Região Brasil 
Área (km2) 164.173,43 4,26 1,93 Grau de urbanização, 2010 (%) 72,56 73,53 84,36 
População, 2010 733.559 4,62 0,38 Densidade demográfica, 2010 (hab./ km2) 4,47 4,12 24,88 
População estimada, 2020 894.470 4,79 0,42 Densidade demográfica, est., 2020 (hab. /km2) 5,45 4,85 24,88 
1.2 Turismo 
Principais atrativos e/ou destinos turísticos Casa de Chico Mendes (Xapuri), Parque Estadual Chandless (Santa Rosa do Purus, Manoel 

Urbano, Sena Madureira), Praça da Revolução (Rio Branco) 
Principais segmentos 
turísticos  

Lazer (visita a amigos e parentes) 
Relevância da atividade turística (em relação 
aos outros estados da região) 

Baixa 

Procedência da 
demanda turística  

Estadual 
Porte e características gerais dos serviços e 
equipamentos turísticos 

Pequeno porte, 
administração familiar 

Domicílios permanentes de uso ocasional, 2010 (% do total) 4,59 Região 4,61 Brasil 5,82 
Oferta turística cadastrada no Ministério do Turismo (MTur), 2019 (CADASTUR) 
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 Meios de hospedagem 98 Agências de turismo 155 Parques temáticos - Organizadoras de eventos  15 

Unidades 
habitacionais 

2.992 Acampamentos turísticos - Transportadoras turísticas 27 
Prestadoras de serviços de 
infraestrutura para eventos  

13 

Leitos 6.976 
Restaurantes, bares e 
similares 

105 Locadoras de veículos 12 Guias de turismo  12 

 2 GOVERNANÇA DE TURISMO 

 

2.1 Órgãos e instituições 

Órgão estadual de 
governança de turismo 

Secretaria de Estado de 
Empreendedorismo e Turismo 
(SEET) 

Pasta exclusiva Endereço/ 
estrutura física 

Avenida Ceará, 1624 – Ipase, Rio Branco 
Não 

Diretrizes 
institucionais 

 
 
Missão 

Promover o empreendedorismo e o turismo no 
Estado do Acre, com foco na sustentabilidade das 
duas atividades econômicas, proporcionando a 
inclusão social mediante a geração de emprego e 
renda 

Procedimentos de gestão Informação não encontrada 

Estrutura organizacional, 
dez./2020 

Portal da Transparência 
estadual não permite filtro por 
órgão 

Visão Informação não encontrada Prestação de contas e 
transparência 

Sim 
Valores Informação não encontrada 

Orçamento (Lei Orçamentária Anual) 2020 2021 

Órgão, entidade e/ou unidade orçamentária 759 - SEET 759 - SEET 

Descrição (fonte de recursos etc.) (R$) 
Recursos do tesouro: 1.336.690,00  

Outras fontes: 1.735.237,00 
Recursos do tesouro: 1.525.533,69 

Outras fontes: 2.684.000,00 

Total (R$) 3.071.927,00 4.209.533,69 

Quadro funcional 
e distribuição de 
responsabilidades 

Conforme Decreto 3.371/2019: 
I – Gabinete da Secretária: a) Assessoria de Gabinete; b) Chefe de Gabinete; c) Assessoria Jurídica; d) Controle Interno. 
II – Diretoria Administrativa e Financeira: 
a) Apoio administrativo. 
b) Departamento Administrativo e Financeiro: Divisão: 1. de Recursos Humanos; 2. Financeira; 3. de Licitação e Compras; 
4. de Patrimônio e Almoxarifado; 5. de Transporte e Serviços Gerais; 6. de Protocolo e Recepção. 
c) Departamento de Negócios, Eventos e Empreendedorismo: Divisão: 1. de Promoção de Feiras e Eventos; 2. de 
Economia Solidária; 3. de Implantação de Negócios; 4. de Acompanhamento e Monitoramento de Cadastros.  
III – Diretoria Executiva Técnica: 
a) Apoio administrativo. 
b) Departamento de Planejamento: Divisão: 1. de Produção de Projetos e Mobilização de Recursos; 2. de Elaboração e 
Monitoramento dos Convênios; 3. de Tecnologia da Informação; 4. de Projetos Especiais. 
c) Departamento de Artesanato e Turismo: 
1. Coordenação do Artesanato: 
1.1. Cadastramento de Artesão e Curadoria – SICAB; 
1.2. Centro de Negócios e Eventos Artesanais. 
2. Coordenação de Estruturação, Ordenamento e Regionalização do Turismo 
3. Coordenação de Planejamento e Monitoramento Turístico 
4. Coordenação de Qualificação para o Turismo e Cadastur: 
4.1. Divisão de Qualificação do Turismo. 
5. Coordenação de Estatísticas para o Turismo 
6. Coordenação de Promoção, Informações e Destinos Turísticos. 

Instâncias estaduais participativas  Conselho Fórum 

Legislação Lei 2.951/2014, capítulo III, seção I prevê a criação de um 
conselho e o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo 
Sustentável no Acre 2015-2020 tem o Conselho como entidade 
colaboradora, porém não foram encontrados registros sobre sua 
composição e atuação. 

Há o Fórum Empresarial de Inovação e 
Desenvolvimento do Acre que conta com 6 
câmaras técnicas, dentre elas a de turismo. 

Características Informação não encontrada As câmaras técnicas são consultivas. 
Número de membros Informação não encontrada Não foram encontradas informações sobre os 

membros ou frequência das atividades das 
câmaras técnicas. 

Composição Informação não encontrada 

Frequência das atividades Informação não encontrada 

Outras instâncias envolvidas com a governança do turismo Não há 
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Origem Fundo Estadual de Turismo (Lei 567/1975) 
Garantia de continuidade Não há previsão de recursos para o fundo em 2021, conforme LOA. 

Características 

Art. 10. Constituem receitas do Fundo Estadual de Turismo:  
I - o produto da arrecadação da Taxa de Turismo, criado pelo art. 13 da Lei n. 481, de 3 de novembro de 1972;  
II - as multas decorrentes da falta de recolhimento, dentro dos prazos previstos nesta Lei, da taxa a que alude o artigo 
anterior;  
III - o resultado líquido da realização de feiras, certames e promoções realizadas por iniciativa da Secretaria de 
Educação e Cultura;  
IV - a receita líquida da exploração dos bens imóveis colocados sob administração do órgão de difusão cultural da 
Secretaria da Educação e Cultura ou por ela diretamente explorados; e  
V - as rendas decorrentes de convênios, acordos, ajustes ou contratos, firmados mediante prévia autorização do 
Governador. 

  2.2 Coordenação e planejamento  
  2.2.1 Turismo   

Política estadual de turismo Conta com Política Estadual de Turismo (Lei 567/1975) e Política de Turismo Sustentável (Lei 2.951/2014) 

Objetivos 

Os objetivos da Política de Turismo Sustentável são:  
- reduzir as disparidades sociais e econômicas, promover a inclusão social, distribuição de renda;  
- ampliar os fluxos turísticos, a permanência e o gasto médio dos turistas;  
- estimular e desenvolver o turismo interno no estado;  
- beneficiar as regiões de menor nível de desenvolvimento econômico e social;  
- estimular ações de captação e apoio à realização de eventos;  
- promover mobilidade;  
- promover a formação, aperfeiçoamento, qualificação e capacitação de recursos humanos;  
- fomentar a implantação de empreendimentos, equipamentos e serviços de apoio ao turismo;  
- propiciar a prática de turismo sustentável;  
- estimular a preservação da identidade cultural das comunidades e populações tradicionais;  
- contribuir para prevenção e combate às atividades relacionadas à exploração;  
- ordenar, desenvolver e promover os diversos segmentos turísticos reais e potenciais no estado e outros; 
- incentivar e apoiar a realização dos inventários do patrimônio e da oferta turística e suas atualizações;  
- manter integração com bancos públicos e agências de fomento do estado;  
- estabelecer padrões e normas de qualidade. 

ACRE 

 
 

Plano de turismo  Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo Sustentável no Acre 
 Data de 

abrangência 
2015-2020 

Autoria (órgão público de 
governança) 

Secretaria de Estado de Turismo e 
Lazer 

Número de 
páginas 

105 
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Mercado turístico  

0,4% do fluxo turístico nacional visita o Acre 
Baixa integração entre atrativos e equipamentos turísticos 
Baixa infraestrutura e deficiência em transportes 
Baixa representatividade de entidades do turismo 

Oferta 

Polo Vale do Acre: 109 atrativos, sendo 64 culturais, 21 naturais, 18 eventos, 3 atividades econômicas, 2 técnicos e 
1 esportivo 
Polo Vale do Juruá: 52 atrativos, sendo 19 culturais, 18 naturais, 8 eventos e 7 atividades econômicas 

Demanda 

Procedência: 88% do turismo é doméstico (Acre e Amazonas); 12% do turismo é internacional (Bolívia e Peru) 
Segmentação: turismo cultural (38%), lazer (19%), negócios e eventos (13%), ecoturismo (11%), turismo religioso 
(8%) 
Negócios (52% nacional e 30% internacional); Lazer: (16% internacional 14% nacional) 

Governança 
"A gestão institucional dos municípios dos dois Polos é caracterizada pela baixa qualidade causada tanto pela 
inexistência de estrutura de gestão quanto pela falta de governança" 
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Visão de futuro  
Ser reconhecido como destino de experiência e autenticidade na Amazônia, pelo uso sustentável dos recursos 
naturais e a valorização da cultura local 
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Diretrizes e estratégias 

Gestão e fomento ao turismo 
Estruturação e desenvolvimento de destinos turísticos 
Promoção e apoio à comercialização do turismo 

 

Objetivos e metas 

Elevar a competitividade do Acre 
Promover o fortalecimento institucional estadual e municipal 
Estruturar políticas de investimento 
Valorizar os bens socioambientais por meio da sensibilização da população 
Fomentar o desenvolvimento sustentável de equipamentos turísticos 
Qualificar a infraestrutura turística 
Promover a comercialização com focos no mercado interno 
Criar metodologias e processos estruturantes 
Estruturar sistema de informação estatística 

 

Programas e projetos 

Plano Operacional de Organização Territorial e Fortalecimento Institucional  
Plano Operacional de Empreendedorismo e Atração de Investimentos  
Plano Operacional de Informações Turísticas 
Plano Operacional de Monitoramento 
Plano Operacional de Qualificação dos Serviços e da Produção Associada ao Turismo 
Plano Operacional de Infraestrutura Turística 
Plano Operacional de Planejamento e Posicionamento de Mercado 
Plano Operacional de Promoção e Apoio à Comercialização 

 Observatório de turismo Observatório do Desenvolvimento Link http://observatoriodoacre.org.br/ 
 Instituição responsável pela coleta, 

manutenção e produção de conhecimento Fórum Empresarial de Inovação e 
Desenvolvimento do Acre 

Descrição 
do site 

Organizado por tema (sendo que Turismo não 
consta como um pilar entre os indicadores, 
mas dentro de Economia). 

Dados abertos disponibilizados no site São compilados e divulgados dados de outras organizações, como estabelecimentos do Cadastur. 
Observação Existe notícia de 2019 que indica a intenção da SEET de criar um observatório exclusivo para o tema turismo 

Programas em curso 

Conforme PPA, há o Programa Acre, o Turismo Começa 
Aqui. Não foram encontradas referências a programas no 
site do órgão de governança do turismo. 

Atividades ou equipamentos de apoio 
mantidas pelo poder público 

Não há 

Regiões turísticas, 
MTur, 2019 

5 

Municípios turísticos, MTur, 2019 13 (%) do estado 59,09 

Por categoria 
2013: A - 1, B - 0, C - 0, D - 12, E - 3 
2016: A - 1, B - 0, C - 0, D - 7, E - 2 

2017: A - 1, B - 0, C - 2, D - 10, E - 1 
2019: A - 1, B - 0, C - 2, D - 7, E - 3 

  2.2.2 Outros   
 Plano de Governo 2018-2022: 

proposições para o turismo 
Os recursos culturais e turísticos do Estado devem ser preservados e transformados em instrumentos 
geradores de negócios, emprego e renda. 

Lei de Diretrizes Orçamentárias Projetos não listados 
 
 

Plano Plurianual de Investimentos 2020-2023 

4 EIXOS ESTRATÉGICOS E PROGRAMAS TEMÁTICOS 
4.3 EIXO ECONOMIA E AGRONEGÓCIO 
4.3.5 ACRE, O TURISMO COMEÇA AQUI  
Objetivo: Promover o potencial e a vocação turística do estado com a melhoria dos atrativos naturais, históricos, religiosos, culturais, entre 
outros, principalmente o ecoturismo e o turismo de aventura, seguimento turístico que mais cresce no país e no mundo, oportunizando 
negócios capazes de conciliar desenvolvimento econômico e social com responsabilidade ambiental, gerando emprego e renda. 
 
Iniciativas:  
Apoio às ações de qualificação de profissionais do setor turístico  
Desenvolvimento de Cadastro de empresas e profissionais do Setor Turístico  
Elaboração de Plano estratégico de marketing do turismo no Acre  
Elaboração de Planos de Gestão do Turismo Indígena  
Estruturação e melhoria dos atrativos turísticos  
Fortalecimento dos segmentos Turísticos e das Cadeias Produtivas Associadas nas Zonas Turísticas  
Participação em Feiras e Eventos  
Realização de estudos e pesquisas sobre o potencial turístico no Acre 
 
Metas:  
Aumentar em 20% o fluxo de turistas no Estado  
Elaborar um Plano Estratégico de Marketing do Turismo no Acre  
Elaborar 35 planos de gestão do turismo indígena 
 
Referencial orçamentário 2020-2023: R$ 5.825.941,40 
 

 

2.3 Legislação de turismo 

Constituição estadual 
Art. 168. O Estado e os Municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento social e 
econômico. 

Legislação estadual 
relevante 

Lei 481/1972 - Define a Política Estadual de Turismo, cria a Empresa de Turismo do Estado do Acre - ACRETUR, e dá 
outras providências 
Lei 567/1975 - Redefine a Política Estadual de Turismo, regula a concessão de estímulos fiscais a empresas e 
atividades de interesse turístico e extingue a Empresa de Turismo do Estado do Acre – ACRETUR 
Lei 1.624/2005 - Institui o Projeto Turismo Educativo e dá outras providências 
Lei 2.951/2014 - Dispõe sobre a Política de Turismo Sustentável do Estado o Sistema Estadual de Turismo e dá outras 
providências 
Decreto 3.371/ 2019 - Estabelece a Estrutura Organizacional Básica da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e 
Turismo – SEET 

Incentivo e apoio/ 
recursos a municípios 
turísticos 

Não foram identificados 
incentivos ou apoio a 
municípios turísticos 

Incentivos para investimento (não relacionados a ações de retomada da economia) 

Informação não encontrada 
Tipo de incentivo n/a 

 Convênios e acordos federais (R$) Transferência de recursos (R$) 

2017 30.000 207.611 
2018 0 623.623 
2019 150.000 0 
2020 0 17.332.283 

 3 TECNOLOGIA 

 

3.1 Digital 
Uso de tecnologia para 
planejamento e monitoramento do 
turismo 

Não identificado 
Sistemas de informação 
turística disponíveis  

Não foram identificados sistemas mantidos 
pelo órgão de governança de turismo 

Sistema 
de 
telefonia 

Telefonia fixa, cumprimento de meta, 2020 (%) Atendimento 35,4 Internet nos principais pontos turísticos 

Telefonia móvel, cumprimento de meta, 2020 (%) Atendimento 17,5 O serviço é oferecido em alguns pontos 
do estado por diferentes órgãos do 
governo federal ou municipal 

Conexão de dados 86,0 
Rede 98,1 

Banda larga, cumprimento de meta, 2020 (%) Atendimento 50,5 

3.2 Know how 
Aproveitamento de dados digitais Não foram identificados dados coletados/ conhecimento produzido pelo órgão de governança de turismo 
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Educação básica, 
estabelecimentos, 2020 

Ensino fundamental 1.344 Ensino superior, 
2019 

Presencial, estabelecimentos 14 
Ensino médio 247 Educação a distância, polos 81 

Educação profissional, estabelecimentos, 2020 Técnica de nível médio 15 

Sistema S 
SESI 2 SENAC 5 SESCOOP 1 SESC 9 
SENAI 3 SENAR 1 SEST SENAT 2 SEBRAE 3 

 

 4 INOVAÇÃO  

 4.1 Produtos (bens e serviços) 

 
 

Políticas públicas de inovação de produtos Inovação nos polos receptores de turismo Casos de sucesso 

Não foram identificadas inovações nas políticas públicas 
estaduais de produtos turísticos. Nos âmbitos municipal e 
federal, Rio Branco participa do projeto-piloto de 
implantação de Destinos Turísticos Inteligentes do Ministério 
do Turismo. 

Fortalecimento do turismo de base 
comunitária 

Espaço da Realidade Virtual para 
fomentar ecoturismo 

4.2 Processos e gestão 

Plano de retomada Informação não encontrada Autoria e data 
n/a (não foi encontrado um 
plano estadual de retomada) 

Número de 
páginas 

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

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

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

Objetivos/ premissas 

Protocolos sanitários Ações 

4.3 Comercialização e marketing 
Participação do órgão de governança de turismo ações de divulgação Não 
Órgão de governança de turismo disponibiliza envio de SMS Não Aplicativos criados pelo governo estadual Não 
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Informação não encontrada Slogan n/a (não foi encontrada marca de turismo) 
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n/a (não foi encontrada marca de 
turismo) 
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n/a (não foi encontrada marca de 
turismo) 
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n/a (não foi encontrada marca de 
turismo) 

S
ite

 

Link n/a (não foi encontrada marca de turismo) 

Layout 

Impressão geral n/a (não foi encontrada marca de turismo) 
Imagens e vídeos n/a (não foi encontrada marca de turismo) 
Fotos refletem posicionamento e mostram diferencial n/a (não foi encontrada marca de turismo) 
Atualização n/a (não foi encontrada marca de turismo) 

Abas 

Abas disponíveis n/a (não foi encontrada marca de turismo) 
“Quem somos” n/a (não foi encontrada marca de turismo) 
Serviços n/a (não foi encontrada marca de turismo) 
Conteúdo organizado por segmento n/a (não foi encontrada marca de turismo) 
Conteúdo organizado por cidades n/a (não foi encontrada marca de turismo) 
Canais de contato n/a (não foi encontrada marca de turismo) 

Outros 

Site seguro n/a (não foi encontrada marca de turismo) 
Textos em outros idiomas n/a (não foi encontrada marca de turismo) 
Metadescrição n/a (não foi encontrada marca de turismo) 

Informações sobre Covid-19 n/a (não foi encontrada marca de turismo) 

 Pop-up para mensagem n/a (não foi encontrada marca de turismo) 

 Postagem de notícias (frequência e relevância) n/a (não foi encontrada marca de turismo) 

 Informações disponíveis para consulta interativa ou download n/a (não foi encontrada marca de turismo) 

 Adaptado para dispositivo móvel n/a (não foi encontrada marca de turismo) 
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Secretaria de Estado de 
Empreendedorismo e Turismo 
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@turismoacre 
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Canal do governo estadual 

S
ite

 

Link http://seet.acre.gov.br/ E-mail seet@ac.gov.br 

Layout Impressão geral 
Simples, inacabado, sem informações 
turísticas. 

Imagens e vídeos Não 
Atualização  Não 

Abas 
Abas disponíveis 

Quem somos, contatos, editais, diário 
oficial, empreendedorismo, turismo, 
artesanato, artesanato acreano, confira, 
acesse 

Conteúdo organizado por segmento Não 

Conteúdo organizado por cidades Não 

Canais de contato Sim 

“Quem somos” Sim Serviços Não 

Outros 

Site seguro Não Pop-up para mensagem Não 
Textos em outros 
idiomas Não 

Postagem de notícias 
(frequência e relevância) 

Notícias atuais, porém, 
gerais do governo 

Metadescrição 

SEET - Secretaria de Estado de 
Empreendedorismo e Turismo ... E em 
Outubro de 1962 foi eleito o primeiro 
governador do Estado do Acre, José 
Augusto de ... 

Informações disponíveis 
para consulta interativa 
ou download 

Não disponibiliza nenhum 
material informativo 

Informações sobre 
Covid-19 

Sim Adaptado para dispositivo móvel Sim 

Realização de 
consultas públicas 

Não há consultas públicas em andamento 
Divulgação de 
campanhas 

Não há divulgação atual 
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Facebook 

Nome oficial da página Secretaria de Estado de 
Empreendedorismo e Turismo 

Descrição na página "sobre" Não 

Link https://www.facebook.com/empreendedorismoeturis
moacre/ 

Fotos e vídeos Sim 

Seguidores 598 Frequência de postagem Baixa (a cada mês) 
Curtidas 577 Posts e engajamento Baixo (poucas curtidas e comentários) 
Avaliações Não avaliado Informações sobre atendimento pós-Covid-19 Não 
Capa Brasão estadual 

Instagram 

Nome de usuário @turismoacre Uso de links Não 
Tipo do perfil Corporativo Seguidores 2.726 
Foto de perfil Imagem com os pontos turísticos. 

Não usa logomarca. 

Destaques Sim, sem capa. 

Biografia 
Em português. Não pede para 
usar hashtag. 

Verificado Não 

Posts 

Publicações 915 Frequência de posts Boa (a cada 3 dias) 
Reels Não Propósito claro e fotos Não, conteúdo sem foco na promoção do 

destino 
IGTV Sim Engajamento Bom (8% dos seguidores interagem) 

Conteúdo relevante, 
consistente e alta qualidade 

Não 
Mix de conteúdo dentro 
da marca 

Poucas fotos do destino e dos serviços 
turísticos 

Exploração de hashtags Não 
Postagens sobre atendimento pós-Covid-19 Não 

Legenda interativa Pouco 
Youtube Link Não há 

   Número de vídeos n/a Número de inscritos n/a Visualizações n/a 
 

Google "(estado) + turismo" 
Não aparecem na 
primeira página 

“o que fazer em 
(estado)” 

Não aparecem na primeira página, somente 
sites e blogs especializados em turismo 

  

TripAdvisor: o que 
fazer (estado) 

Link 
https://www.tripadvisor.com.br/Tourism-g303199-
State_of_Acre-Vacations.html 

Página do estado Sim 

10 
principais 
cidades 

Rio Branco, Cruzeiro do Sul, 
Xapuri, Sena Madureira 

10 
principais 
atrações 

Novo Mercado Velho, Horto Florestal, Parque 
Ambiental Chico Mendes, Palácio Rio Branco, Praça 
da Revolução, Mercado do Bosque, Calçadão da 
Gameleira, Rio Crôa, Via Verde Shopping, Biblioteca 
Pública Estadual do Acre 

4.4 Capacitação e conhecimento 
 Órgão de governança do turismo promove cursos de capacitação 

ou profissionalizantes em atividades típicas do turismo 
No website, há um link para cursos gratuitos oferecidos pelo Sebrae 

Órgão de governança do turismo apoia seminários, encontros, 
palestras, congressos na área de turismo 

Não 

Modelos inovadores de capacitação e conhecimento Não 

 5 SUSTENTABILIDADE 

 

5.1 Econômica 
 Estado (%) da região (%) do Brasil 

Produto interno bruto (PIB), 2018 (milhões de R$) 15.331 3,96 0,22 
Produto interno bruto (PIB) per capita, 2018 (R$) 17.636,88 82,70 52,50 
Atividades Características do Turismo População na força de 

trabalho, 2019 (%) Estado Região Brasil  Arrecadação federal (R$) (%) do estado Ocupações formais (%) do 
estado 

2016 7.832.186,65  0,66 1.779 2,33 Taxa de participação 54,65 61,00 62,60 
2017 8.358.709,90  0,61 1.740 2,31 Taxa de desocupação 14,48 11,60 11,70 
2018 8.516.564,32  0,51 1.770 2,35 Rendimento médio real do 

trabalho principal, 2019 (R$) 1.833 1.639 2.229 
2019 8.276.907,77  0,40 1.551 2,00 

 

 5.2 Sociocultural 
  Estado Brasil  Estado Região Brasil 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 2017 0,719 0,778 Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), 2017 0,374 0,283 0,243 
 IDH Educação 0,682 0,742  IVS Infraestrutura urbana 0,335 0,207 0,204 
 IDH Longevidade 0,821 0,850  IVS Capital humano 0,366 0,283 0,226 

 
 

 IDH Renda 0,664 0,747  IVS Renda e trabalho 0,420 0,358 0,300 
Patrimônio cultural  Estadual Federal Índice de Gini da distribuição do rendimento 

domiciliar per capita, 2019 0,556 0,537 0,543 
 Material Bens tombados 139 1 
 

Imaterial 
Bens culturais inventariados - 3 Energia elétrica, domicílios com atendimento 

por rede geral, 2019 (%) 94,5 96,1 99,5 
Bens registrados 1 3 

Patrimônio 
arqueológico 

Bens tombados - 0 
Saúde 
pública 

Taxa de mortalidade infantil, 2020 
(ano de projeção 2018, ‰) 14,81 15,82 11,56 

Bem arqueológico 315 - 
Comunidades tradicionais Esperança de vida ao nascer, 2020 

(ano de projeção 2018, anos) 
75,09 73,06 76,74 

Quilombolas Terras indígenas 

0 
Quantidade Área protegida (ha) (%) do estado Segurança 

pública 
Taxa de homicídios, 2017 (por 
100 mil habitantes) 62,2 47,43 31,59 

36 3.259.321,70 19,86 

5.3 Ambiental 

Unidades de 
conservação 

Federais, uso público e 
turismo, 2019 

Unidades 11 
Estaduais 

Unidades 8 
Área protegida (ha) 4.052.100 Área protegida 

(ha) 1.295.731 
Visitantes 7.008 

Área federal e estadual protegida em relação à área total do estado (%) 0,33 
 (%) da região (%) do Brasil  (%) da região (%) do Brasil 

Domicílios, 2019 (em 1.000) 267 4,9 0,4 População total, 2019 881.900 4,8 0,4 
 Estado Região Brasil  Estado Região Brasil 

Água, domicílios com atendimento por rede 
geral, 2019 (%) 

55,2 58,8 85,5 
Água, população total com 
atendimento por rede, 2019 (%) 

48,0 57,5 83,7 

Esgoto, domicílios ligados à rede geral, 2019 
(%) 

37,8 19,5 62,7 
Esgoto, população total com 
atendimento por rede, 2019 (%) 

10,0 12,3 54,1 

 Resíduos sólidos, domicílios com coleta por 
serviço de limpeza, 2019 (%) 

68,0 72,4 84,4 
Resíduos sólidos, cobertura de 
coleta domiciliar, 2019 (%) 

83,1 84,4 92,1 

 6 ACESSO E ACESSIBILIDADE 

 

6.1 Infraestrutura 

Aeroportos 

Quantidade 2 Municípios atendidos Cruzeiro do Sul, Rio Branco (%) da região (%) do Brasil 
Chegada de turistas internacionais, 2019 30.572 22,73 0,48 
Embarques nacionais de passageiros em aeroportos, 2018 216.943 4,24 0,23 
Desembarques nacionais de passageiros em aeroportos, 2018 218.687 4,38 0,23 

Rodoviárias 

Principais municípios receptores, viagens 
interestaduais e internacionais, 2019 

Rio Branco 
(%) da região (%) do Brasil 

Movimentação de passageiros em rodoviárias, 2019 3.108 0,39 0,01 
Rede viária avaliada pela pesquisa CNT, 2019 Total Rodovias estaduais 

 Extensão (km) 1.341 177 

Estado geral (%) 

Ótimo  -  - 
Bom 0,70 5,60 
Regular 44,20 6,80 
Ruim 22,90 13,60 
Péssimo 32,10 74,00 

6.2 Inclusão 
Órgão de governança de turismo desenvolve iniciativa voltada para a 
promoção da acessibilidade 

Não 

Ferramentas de inclusão 
online 

Site do órgão de governança de turismo Seção que indica atalhos no teclado e comandos para navegação e 
abertura de seções 

Site da marca de turismo Não se aplica (não há marca de turismo) 
    

 




