
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 1 CONTEXTO 

 

1.1 Geral 
Região Nordeste Capital  Maceió Número de municípios 102 

Limites 

Norte Pernambuco 

Divisão territorial 

Regiões Geográficas Intermediárias 2  
Leste Oceano Atlântico Regiões Geográficas Imediatas 11  
Sul Sergipe, Bahia Mesorregiões Geográficas 3  
Oeste Pernambuco Microrregiões Geográficas 13 

 Estado (%) da região (%) do Brasil  Estado Região Brasil 
Área (km2) 27.830,66 1,79 0,33 Grau de urbanização, 2010 (%) 73,64 73,13 84,36 
População, 2010 3.120.494 5,88 1,64 Densidade demográfica, 2010 (hab./ km2) 112,33 34,20 24,88 
População estimada, 2020 3.351.543 5,84 1,58 Densidade demográfica, est., 2020 (hab. /km2) 120,43 36,96 24,88 
1.2 Turismo 
Principais atrativos e/ou destinos turísticos Praia do Gunga (Roteiro), Praia de Ponta Verde (Maceió), Praia do Francês (Marechal Deodoro) 
Principais segmentos 
turísticos  

Lazer, em especial turismo de sol e praia 
Relevância da atividade turística (em relação 
aos outros estados da região) 

Média 

Procedência da 
demanda turística  

Estadual, regional 
Porte e características gerais dos serviços e 
equipamentos turísticos 

Pequeno porte, 
administração familiar 

Domicílios permanentes de uso ocasional, 2010 (% do total) 4,41 Região 5,40 Brasil 5,82 
Oferta turística cadastrada no Ministério do Turismo (MTur), 2019 (CADASTUR) 
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 Meios de hospedagem 428 Agências de turismo 541 Parques temáticos 1 Organizadoras de eventos  69 

Unidades 
habitacionais 

14.356 Acampamentos turísticos 5 Transportadoras turísticas 238 
Prestadoras de serviços de 
infraestrutura para eventos  

38 

Leitos 35.185 
Restaurantes, bares e 
similares 

215 Locadoras de veículos 46 Guias de turismo  608 

 2 GOVERNANÇA DE TURISMO 

 

2.1 Órgãos e instituições 

Órgão estadual de 
governança de turismo 

Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Econômico 
e Turismo (Sedetur) 

Pasta exclusiva Endereço/ 
estrutura física 

Av. da Paz, 1108 - Jaraguá, Maceió 
Não 

Diretrizes 
institucionais 

 
 
Missão 

Promover o desenvolvimento econômico do 
estado de Alagoas, por meio do fomento ao 
desenvolvimento local, da integração ao 
desenvolvimento regional, nacional e internacional e 
de políticas públicas sustentáveis, voltadas para os 
setores energia, mineração, indústria, comércio, 
serviços e turismo. 

Quadro funcional e distribuição de responsabilidades 

I - Gabinete do Secretário: 1 Chefia de Gabinete; 1.1 
Assessoria Técnica; 2 Assessoria de Governança; 3 
Assessoria de Comunicação; 4 Assessoria Especial 
II - Secretaria Executiva de Gestão Interna: 1 Gerência 
Executiva Administrativa; 2 Assessoria Executiva de 
Planejamento e Qualidade; 3 Assessoria Executiva de 
Transparência; 4 Gerência Executiva de Valorização de 
Pessoas; 5 Gerência Executiva de Planejamento, 
Orçamento, Finanças e Contabilidade; 6 Supervisão 
Executiva de Tecnologia e Informação 
III – Secretaria Executiva de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo: 1 Superintendência de Turismo; 
1.1 Gerência Marketing; 1.2 Gerência Apoio à 
Comercialização; 1.3 Gerência de Promoção; 1.4 Gerência 
de Qualificação; 1.5 Gerência Produtos e Destinos;  
2 Superintendência de Indústria, Comércio e Serviços: 
2.1 Gerência de Relações com Mercado; 2.2 Gerência de 
Polos e Distritos; 2.3 Gerência de Prospecção Negócios; 3 
Superintendência de Desenvolvimento Regional Setorial; 3.1 
Gerência Cadeias Produtivas e Arranjos Produtivos Locais; 
3.2 Gerência de Micro e Pequenos Negócios; 3.3 Gerência 
Design e Artesanato; 4 Superintendência de Energia e 
Mineração; 4.1 Gerência de Recursos  Minerais; 4.2 
Gerência de Eficiência Energética; 4.3 Supervisão de 
Eficiência Energética; 5 Superintendência do Centro Cultural 
de Exposição Ruth Cardoso; 5.1 Gerência Operacional; 5.2 
Gerência Comercial 

Visão Tornar-se reconhecida como uma Secretaria 
integrada à estrutura governamental, que contribui 
para a implementação e realização de ações 
inovadoras, voltadas ao desenvolvimento econômico 
e turístico do estado, minimizando as 
desigualdades regionais e promovendo a melhoria 
da qualidade de vida do cidadão. 

Valores Informação não encontrada 

Orçamento (Lei 
Orçamentária Anual) 

2020 2021 

Órgão, entidade e/ou 
unidade orçamentária 

29000 Sedetur 29000 Sedetur 

Descrição (fonte de 
recursos etc.) (R$) 

Recursos do tesouro: 
11.689.547,00  
Outras fontes: 
12.930.292,00 

Recursos do tesouro: 
11.383.529,00  
Outras fontes: 
30.641.921,00 

Total (R$) 24.619.839,00 42.025.450,00 

Prestação de contas e 
transparência 

Sim, mas não há link no site da Sedetur 

Estrutura organizacional, 
dez./2020 

125 funcionários: comissionados - 93, estatuários - 
20, órgãos colegiados - 11, cedido - 1 

Procedimentos de gestão Marco regulatório, carta de serviços 

Instâncias estaduais participativas  Conselho Fórum 

Legislação Informação não encontrada (há o Conselho Estadual do 
Desenvolvimento Econômico - CONEDES - que compartilha a 
pasta de turismo, mas não trata do tema no âmbito do conselho) 

Forestur 

Características Informação não encontrada Foram encontradas notícias sobre eventos do 
Fórum em anos anteriores, mas não há 
informações a respeito de composição dos 
membros ou frequência das atividades. 

Número de membros Informação não encontrada 
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 Especial de Desenvolvimento do Turismo (FUNTURIS) (Lei 6.177/2000) 
Garantia de continuidade Não há previsão de recursos para o fundo em 2021, conforme LOA. 

Características 

Art. 3º Constituem receita do FUNTURIS: 
I – dotações consignadas no Orçamento Geral do Estado;  
II – auxílios, doações, legados, subvenções, contribuições ou quaisquer transferências de recursos feitas por 
pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, governamentais, municipais, estaduais, federais, 
nacionais, estrangeiras ou internacionais; 
III – recursos provenientes de convênios, acordos ou outros ajustes; 
IV – ingressos gerados no âmbito da Secretaria de Estado de Turismo e Esportes, provenientes de eventos 
ligados ao turismo; 
V – rendimentos oriundos da aplicação de recursos do próprio Fundo no mercado de capitais; 
VI – rendas resultantes de seu patrimônio; 
VII – produto oriundo da cobrança de tributos pertinentes às atividades ligadas ao turismo; e 
VIII – contribuições de qualquer natureza. 

 2.2 Coordenação e planejamento  

 2.2.1 Turismo   

Política estadual de turismo Não foi encontrada política estadual de turismo vigente 

Objetivos Não se aplica (não há política estadual de turismo vigente) 
Plano de turismo  Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo de Alagoas 

 Data de 
abrangência 

2013-2023 
Autoria (órgão público de 
governança) 

Secretaria de Estado de Turismo 
Número de 
páginas 

20 páginas do Diário 
Oficial de Alagoas 
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Mercado 
turístico  

A evolução da atividade turística no estado, a exemplo de outros estados do Nordeste, foi baseada no segmento de 
sol e praia, consolidando-o como o mais expressivo e o que vem se beneficiando com as políticas públicas. 

Oferta 

Praias ao longo de 230 km de litoral, piscinas naturais, complexo lagunar Mundaú e Manguaba; rios, com destaque 
para o Rio São Francisco que interliga 12 municípios alagoanos e como fronteira entre partes dos territórios de 
Alagoas e Bahia, Sergipe e Pernambuco; manifestações culturais (danças e folguedos, quadrilha, bumba-meu-boi, 
dentre outras); patrimônio arquitetônico, com destaque para os centros históricos de Piranhas, Penedo e Marechal 
Deodoro; engenhos de cana de açúcar; remanescentes quilombolas; outros. 
Segmentos potenciais: sol e praia; terceira idade; ecoturismo; aventura; cultural; negócios e eventos; náutico; 
pedagógico, religioso. 
"É previsível que ocorrerão mudanças na oferta de hospedagem em Alagoas, que em 2011 tinha como característica a 
predominância de estabelecimentos de pequeno porte, enquadrados na sua maioria como pousadas e localizados no 
interior do estado. Dessa forma, do total de 392 meios de hospedagens, que detinham 10.684 UH e 27.655 leitos, 
26,2% estavam localizados em Maceió e 73,8% no interior. A Região da Costa dos Corais detinha 23% dos 
empreendimentos hoteleiros e a Região Lagoa e Mares do Sul, 22%". 

Demanda Procedência: Região Nordeste (Pernambuco, Bahia, Sergipe e o próprio estado de Alagoas) 

Governança 

“A gestão compartilhada e descentralizada está em construção no país e também em Alagoas. O seu período de 
implementação (mais ou menos 6 anos) é pouco tempo para promover uma mudança de cultura política e 
administrativa que seja capaz de transformar paradigmas (por exemplo, o desenvolvimento da atividade turística é 

ALAGOAS 



 
 

responsabilidade única do setor público) e modelos mentais (que se manifestam no baixo nível de compromisso e 
cooperação, dentre outros), que alicerçaram o desenvolvimento do turismo durante muito tempo”. 
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Visão de futuro  
Desenvolver social e economicamente o turismo no estado, a partir da percepção de sustentabilidade, elevando à 
melhoria da qualidade de vida da população, com a preservação de seus valores histórico-cultural e ambiental. 
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Diretrizes e 
estratégias 

Regionalização do Turismo 

 

Objetivos e 
metas 

Aumentar o fluxo de turistas em 20%; aumentar a permanência média em 15%; aumentar o gasto médio per capita/ 
dia em 20%; aumentar a receita gerada em 20%; aumentar o número de destinos turísticos em 50%; aumentar o 
número de empreendimentos cadastrados no MTur em 25%; aumentar a taxa de ocupação hoteleira nas unidades 
habitacionais em 15%; aumentar o nível de satisfação dos turistas em 20%; aumentar o índice de descentralização do 
turismo no estado em 30%. 

Programas e 
projetos 

Programa de Municipalização e Regionalização; Programa de Organização e Estruturação da Oferta Turística; Programa 
de Qualificação dos Produtos Turísticos; Programa de Diversificação e Competitividade da Oferta Turística; Programa de 
Meio Ambiente; Programa de Normalização e Certificação; Programa de Promoção, Marketing e Comunicação. 

Observatório de turismo Informação não encontrada Link Não se aplica  
 Instituição responsável pela coleta, 

manutenção e produção de conhecimento 
Não se aplica (observatório de 
turismo não encontrado) 

Descrição do 
site 

Não se aplica (observatório de turismo não 
encontrado) 

Dados abertos disponibilizados no site Não se aplica (observatório de turismo não encontrado) 
Observação Foi encontrado o Observatório da Economia Criativa e do Turismo, mantido pela Sedetur, mas que se encontra 

desativado (http://www.sedetur.al.gov.br/servicos-internos/observatorio-da-economia-criativa-e-do-turismo). 

Programas em curso 

Pela LOA: Infraestrutura, Transporte e Mobilidade; Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação.  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 

7 

Municípios turísticos, MTur, 2019 50 (%) do estado 49,02 

Por categoria 
2013: A - 1, B - 2, C - 8, D - 29, E - 10 
2016: A - 1, B - 2, C - 8, D - 16, E - 1 

2017: A - 1, B - 3, C - 8, D - 36, E - 19 
2019: A -2, B - 2, C - 9, D - 29, E - 8 

 2.2.2 Outros   
 
 

Plano de Governo 
2018-2022: 
proposições para 
o turismo 

Implantar sinalização turística e revitalizar a sinalização horizontal e vertical das principais rodovias e vias urbanas 
(acessos a municípios). 
Concluir a ampliação e o edifício-garagem do Centro de Convenções de Maceió.  
Concluir a obra do Marco Referencial do Turismo em Maceió.  
Construir o Terminal Turístico de Passageiros no Porto de Maceió.  
Criar a Agência Alagoana de Turismo.  
Implantar Centros de Convenções nas cidades de Arapiraca, Barra de São Miguel, Maragogi e Delmiro Gouveia.  
Criar um programa de capacitação para profissionais do turismo.  
Articular a ampliação da malha aérea com novos voos.  
Criar política de atração de cruzeiros.  
Desenvolver plano de marketing turístico para promoção do estado. 

Lei de Diretrizes 
Orçamentárias 

Projetos não listados 

Plano Plurianual de Investimentos 2020-2023 

4225 - VIABILIZAR RECURSOS DO PRODETUR PARA DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES 
Objetivo: Promover o fortalecimento e o avanço competitivo da política estadual de turismo voltado para o planejamento das regiões 
turísticas, ampliando e qualificando a infraestrutura de recepção, melhorando a qualidade dos produtos para o turista, consolidando o destino 
Alagoas como referência nos mercados nacional e internacional. 
Finalidade: Fomentar o desenvolvimento turístico das regiões turísticas por meio da captação de recursos e/ou da proposição e execução 
de projetos previstos no contexto do Prodetur. 
ODS principal: não informado 
Ano: 2020 R$    800.000,00 
Ano: 2021/2023 R$ 2.400.000,00 
4226 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE ALAGOAS 
Objetivo: Promover o fortalecimento e o avanço competitivo da política estadual de turismo voltado para o planejamento das regiões 
turísticas, ampliando e qualificando a infraestrutura de recepção, melhorando a qualidade dos produtos para o turista, consolidando o destino 
Alagoas como referência nos mercados nacional e internacional. 
Finalidade: Articular, apoiar, propor e/ou executar projetos de melhoria da infraestrutura turística existente e/ou de implantação de novas 
instalações para dar suporte à atividade turística nas regiões e destinos prioritários. 
ODS principal: Indústria, Inovação e Infraestrutura. 
Ano: 2020 R$ 1.000.000,00 
Ano: 2021/2023 R$ 3.000.000,00 
4229 - AMPLIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO DESTINO ALAGOAS NOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL 
Objetivo: Promover o avanço competitivo através de políticas públicas destinadas a atração, constituição e integração de empreendimentos 
nos setores da indústria, mineração, energia, comércio e serviços, assim como realizar estudos técnicos, ampliando a posição do estado de 
Alagoas como destino de investimentos nacionais e internacionais. 
Finalidade: Desenvolver e implementar ações de divulgação, promoção, articulação com a imprensa e apoio à comercialização do turismo 
de Alagoas, de seus destinos e produtos turísticos, nos mercados nacionais e internacionais, assim como desenvolver materiais e 
ferramentas de suporte a essas ações. 
ODS principal: Trabalho Decente e Crescimento Econômico. 
Ano: 2020 R$ 2.000.000,00 
Ano: 2021/2023 R$ 6.000.000,00 
4235 - DIVERSIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE PRODUTOS TURÍSTICOS DE ALAGOAS  
Objetivo: Promover o fortalecimento e o avanço competitivo da política estadual de turismo voltado para o planejamento das regiões 
turísticas, ampliando e qualificando a infraestrutura de recepção, melhorando a qualidade dos produtos para o turista, consolidando o destino 
Alagoas como referência nos mercados nacional e internacional. 
Finalidade: Planejar, apoiar, articular e/ou executar projetos e ações com foco na formatação de novos produtos para diversificação da 
oferta turística atual, e inserção desses produtos nos portfólios de comercialização das agências e operadoras turísticas. 
ODS principal: não informado 
Ano: 2020 R$   80.000,00 
Ano: 2021/2023 R$ 240.000,00 
4236 - INCREMENTAR O SEGMENTO DE NEGÓCIOS E EVENTOS EM ALAGOAS 
Objetivo: Promover o fortalecimento e o avanço competitivo da política estadual de turismo voltado para o planejamento das regiões 
turísticas, ampliando e qualificando a infraestrutura de recepção, melhorando a qualidade dos produtos para o turista, consolidando o destino 
Alagoas como referência nos mercados nacional e internacional. 
Finalidade: Fomentar o segmento de negócios e eventos em Alagoas, apoiando a captação de eventos esportivos e outros, mantendo um 
fluxo de turistas no estado durante todo o ano, principalmente durante os períodos de baixa temporada. 
ODS principal: não informado 
Ano: 2020 R$ 100.000,00 
Ano: 2021/2023 R$ 300.000,00 
4242 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE O TURISMO DE ALAGOAS 
Objetivo: Promover o fortalecimento e o avanço competitivo da política estadual de turismo voltado para o planejamento das regiões 
turísticas, ampliando e qualificando a infraestrutura de recepção, melhorando a qualidade dos produtos para o turista, consolidando o destino 
Alagoas como referência nos mercados nacional e internacional. 
Finalidade: Realizar estudos e pesquisas quantitativas e/ou qualitativas sobre o turismo de Alagoas que permitam dimensionar e 
caracterizar a atividade turística no estado, seus impactos, sua oferta e sua demanda. 
ODS principal: Indústria, Inovação e Infraestrutura. 
Ano: 2020 R$ 30.000,00 
Ano: 2021/2023 R$ 90.000,00 
4430 - APOIO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DA MÃO DE OBRA E QUALIFICAÇÃO NO TURISMO 
Objetivo: Incluir trabalhadores no mercado de trabalho, bem como desenvolver ações de qualificação profissional sintonizadas com as 
demandas do mercado e com as vocações econômicas regionais, por meio da gestão do sistema público de trabalho, emprego e renda. 
Finalidade: Apoiar e/ou executar projetos e ações de capacitação da mão de obra e da qualificação dos serviços turísticos locais. 
ODS principal: Trabalho Decente e Crescimento Econômico. 
Ano: 2020 R$    700.000,00 
Ano: 2021/2023 R$ 2.100.000,00 
4432 - ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE TURISMO 
Objetivo: Promover o avanço competitivo através de políticas públicas destinadas a atração, constituição e integração de empreendimentos 
nos setores da indústria, mineração, energia, comércio e serviços, assim como realizar estudos técnicos, ampliando a posição do estado de 
Alagoas como destino de investimentos nacionais e internacionais. 
Finalidade: Revisar e aprimorar o plano de turismo existente, em observação às mudanças de cenário externo e interno, às novas 
tendências de mercado, à disponibilidade de novos dados e informações sobre o turismo de Alagoas e aos resultados já alcançados. 
ODS principal: Trabalho Decente e Crescimento Econômico. 
Ano: 2020 R$ 30.000,00 
Ano: 2021/2023 R$ 90.000,00 
4434 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DEEMPRESAS E PROFISSIONAIS DO TURISMO EM ALAGOAS 
Objetivo: Promover o fortalecimento e o avanço competitivo da política estadual de turismo voltado para o planejamento das regiões 
turísticas, ampliando e qualificando a infraestrutura de recepção, melhorando a qualidade dos produtos para o turista, consolidando o destino 
Alagoas como referência nos mercados nacional e internacional. 
Finalidade: Promover o ordenamento, a formalização e a legalização dos prestadores de serviços turísticos, por meio da implementação do 
sistema nacional de Cadastro de Empresas e Profissionais do Turismo em Alagoas – CADASTUR. 
ODS principal: Consumo e Promoção Responsáveis. 



 
 

Ano: 2020 R$ 10.000,00 
Ano: 2021/2023 R$ 30.000,00 

 

2.3 Legislação de turismo 
Constituição estadual Art. 240. O Estado e os Municípios incentivarão o turismo, como fator de desenvolvimento social e econômico. 

Legislação estadual 
relevante 

Lei 7.499/2013 - Modifica dispositivos da Lei Estadual 6.943, de 13/06/2008, que dispõe sobre a regulamentação da 
profissão de guias de turismo no Estado de Alagoas, e dá outras providências. 

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) 

O Programa Invest Alagoas tem o turismo como um setor prioritário 
Tipo de incentivo Incentivos fiscais e locacionais (venda de terrenos a preço subsidiado) 

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

2017 13.812.681 31.169.560 
2018 0 29.702.388 
2019 0 3.572.440 
2020 0 55.300.721 

 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 25,0 Internet nos principais pontos turísticos 

Telefonia móvel, cumprimento de meta, 2020 (%) Atendimento 7,5 O serviço é oferecido em alguns pontos 
do estado pelo governo federal ou 
municipal 

Conexão de dados 100,0 
Rede 93,8 

Banda larga, cumprimento de meta, 2020 (%) Atendimento 62,0 

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 2.286 Ensino superior, 
2019 

Presencial, estabelecimentos 31 
Ensino médio 403 Educação a distância, polos 209 

Educação profissional, estabelecimentos, 2020 Técnica de nível médio 61 

Sistema S 
SESI 8 SENAC 5 SESCOOP 1 SESC 7 
SENAI 4 SENAR 1 SEST SENAT 3 SEBRAE 35 

 

 4 INOVAÇÃO 

 

4.1 Produtos (bens e serviços) 
Políticas públicas de inovação de produtos Inovação nos polos receptores de turismo Casos de sucesso 

Programa Estadual de Concessões e Parcerias Público-
Privadas, projetos Aeroporto de Maragogi e Mercado do 
Jaraguá 

Autenticação pelo selo Safe Travels, da 
World Travel & Tourism Council (WTTC) 

Investimento em infraestrutura 
turística 

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 Sim 
Órgão de governança de turismo disponibiliza envio de SMS Não Aplicativos criados pelo governo estadual Não 
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Link https://www.turismoalagoas.com/ 

Layout 
Impressão geral 

Site informativo, estruturado Fotos refletem posicionamento e mostram 
diferencial 

Sim 

Imagens e vídeos Sim Atualização  Não 

Abas 

Abas disponíveis 

Inicial, experiências, roteiros, novidades, 
galerias, centros de convenções, fale 
conosco 

Conteúdo organizado por segmento Sim 

“Quem somos” Não Conteúdo organizado por cidades Não 
Serviços Sim Canais de contato Sim 

Outros 

Site seguro Sim Pop-up para mensagem Não 

Textos em outros 
idiomas 

Português, inglês, espanhol 

Postagem de notícias 
(frequência e relevância) 

Notícias, tanto atuais como 
desatualizadas, 
relacionadas a turismo 

Metadescrição 

Turismo Alagoas: viagem e experiências que 
vão além de belas praias. Procurando lugares 
para viajar no Nordeste / Maceió / Maragogi / 
Cânions do Rio São … 

Informações disponíveis 
para consulta interativa 
ou download 

Catálogo de artesanato 

Informações sobre 
Covid-19 

Não Adaptado para dispositivo móvel Sim 
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Sedetur Alagoas 

S
ite

 

Link http://www.sedetur.al.gov.br/ E-mail info@turismo.al.gov.br 

Layout Impressão geral 
Site institucional com notícias sobre o 
turismo no estado  

Imagens e vídeos Não 
Atualização  Sim 

Abas 
Abas disponíveis 

Início, institucional, fotos, vídeos, arquivos, 
contato, carta de serviços 

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 Libras 

Postagem de notícias 
(frequência e relevância) 

Notícias atuais e 
relacionadas a turismo 

Metadescrição 

Secretário Rafael Brito comemora liderança 
do Destino no ranking de vendas da 
Decolar · Turismo Alagoas; Guia de 
Serviços Alagoas. Previous Next. 

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 

Participa da campanha Meu 
Destino é o Brasil 
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Facebook 

Nome oficial da página Turismo Alagoas Descrição na página "sobre" Sim 
Link https://www.facebook.com/turismoalagoas Fotos e vídeos Sim 
Seguidores 66.524 Frequência de postagem Alta (todo dia) 
Curtidas 63.932 Posts e engajamento Alto (muitas curtidas e comentários) 
Avaliações Não há opção para avaliações Informações sobre atendimento pós-Covid-19 Não 
Capa Logo da marca 

Instagram 

Nome de usuário @turismoalagoas Uso de links 
Sim, para um filme de 40 minutos sobre 
os destinos em Alagoas 

Tipo do perfil Corporativo Seguidores 58,3 mil 
Foto de perfil Logo da marca Destaques Sim, com fotos e vídeos. Tem capa. 

Biografia 
Em português. Pede para usar a 
hashtag #alagoastefazfeliz 

Verificado Não 

Posts 

Publicações 2.203 Frequência de posts Alta (todo dia) 
Reels Sim Propósito claro e fotos Sim, conteúdo exclusivamente promocional 
IGTV Sim Engajamento Alto (mais de 10% dos seguidores interagem) 

Conteúdo relevante, 
consistente e alta qualidade 

Sim 
Mix de conteúdo dentro 
da marca 

Fotos de destinos, cultura, informações 
sanitárias, vídeos 

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

Legenda interativa Muito 
Youtube Link https://www.youtube.com/channel/UCncvE5CBSobcrYk3j4ukzng 

   Número de vídeos 11 Número de inscritos 182 Visualizações 19.256 
 

Google "(estado) + turismo" 
Turismo Alagoas (1ª); 
Sedetur - notícia (8ª) 

“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-g303208-
State_of_Alagoas-Vacations.html 

Página do estado Sim, separado por segmentos 



 
 

10 
principais 
cidades 

Maragogi, Barra de São Miguel, 
São Miguel dos Milagres, 
Japaratinga, Piranhas, Porto de 
Pedras, União dos Palmares, 
Coruripe, Marechal Deodoro 

10 
principais 
atrações 

Praia de Ipioca, Praia de Antunes, Praia de 
Pajuçara, Praia Barra Grande, Praia Maragogi, Praia 
de Ponta Verde, Galés de Maragogi, Piscinas 
Naturais de Pajucara, Praia do Carro Quebrado, 
Praia de São Miguel dos Milagres 

4.4 Capacitação e conhecimento 
Órgão de governança do turismo promove cursos de capacitação 
ou profissionalizantes em atividades típicas do turismo 

Nas notícias publicadas no website são feitas referências a cursos gratuitos 
oferecidos pelo governo federal (MTur, MMA), mas não há uma seção ou 
referências recentes a cursos promovidos pelo órgão. 

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 (%) da região (%) do Brasil 

Produto interno bruto (PIB), 2018 (milhões de R$) 54.413 5,42 0,78 
Produto interno bruto (PIB) per capita, 2018 (R$) 16.375,56 92,50 48,75 
Atividades Características do Turismo População na força de 

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

2016 93.656.874,02  2,52 11.284 3,39 Taxa de participação 45,54 54,90 62,60 
2017 101.754.649,21  2,29 11.594 3,52 Taxa de desocupação 14,29 14,10 11,70 
2018 108.056.553,77  2,17 12.316 3,75 Rendimento médio real do 

trabalho principal, 2019 (R$) 1.455 1.527 2.229 
2019 122.844.703,70  2,02 12.502 3,85 

 

 5.2 Sociocultural 
  Estado Brasil  Estado Região Brasil 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 2017 0,683 0,778 Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), 2017 0,338 0,306 0,243 
 IDH Educação 0,636 0,742  IVS Infraestrutura urbana 0,166 0,185 0,204 
 IDH Longevidade 0,783 0,850  IVS Capital humano 0,386 0,316 0,226 
 IDH Renda 0,639 0,747  IVS Renda e trabalho 0,460 0,417 0,300 
Patrimônio cultural  Estadual Federal Índice de Gini da distribuição do rendimento 

domiciliar per capita, 2019 0,524 0,559 0,543 
 Material Bens tombados 2 12 
 

Imaterial 
Bens culturais inventariados - 4 Energia elétrica, domicílios com atendimento 

por rede geral, 2019 (%) 99,7 99,4 99,5 
Bens registrados 6 5 

Patrimônio 
arqueológico 

Bens tombados - 1 
Saúde 
pública 

Taxa de mortalidade infantil, 2020 
(ano de projeção 2018, ‰) 15,56 14,17 11,56 

Bem arqueológico 0 - 
Comunidades tradicionais Esperança de vida ao nascer, 2020 

(ano de projeção 2018, anos) 
72,98 74,13 76,74 

Quilombolas Terras indígenas 

69 
Quantidade Área protegida (ha) (%) do estado Segurança 

pública 
Taxa de homicídios, 2017 (por 
100 mil habitantes) 53,71 48,58 31,59 

13 38.738,13 1,39 

5.3 Ambiental 

Unidades de 
conservação 

Federais, uso público e 
turismo, 2019 

Unidades 4 
Estaduais 

Unidades 37 
Área protegida (ha) 29.818 Área protegida 

(ha) 
167.558 

Visitantes 5.768 
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) 1.126 5,9 1,6 População total, 2019 3.300.000 5,8 1,6 
 Estado Região Brasil  Estado Região Brasil 

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

80,2 80,0 85,5 
Água, população total com 
atendimento por rede, 2019 (%) 

75,4 73,9 83,7 

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

38,4 41,0 62,7 
Esgoto, população total com 
atendimento por rede, 2019 (%) 

21,7 28,3 54,1 

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

74,7 70,8 84,4 
Resíduos sólidos, cobertura de 
coleta domiciliar, 2019 (%) 

87,7 85,9 92,1 

 6 ACESSO E ACESSIBILIDADE 

 

6.1 Infraestrutura 

Aeroportos 

Quantidade 1 Municípios atendidos Maceió (%) da região (%) do Brasil 
Chegada de turistas internacionais, 2019 Dado não disponível n/d n/d 
Embarques nacionais de passageiros em aeroportos, 2018 1.085.181 6,07 1,14 
Desembarques nacionais de passageiros em aeroportos, 2018 1.085.245 6,08 1,14 

Rodoviárias 

Principais municípios receptores, viagens 
interestaduais e internacionais, 2019 

Arapiraca, Maceió, Messias, Palmeira dos 
Índios (%) da região (%) do Brasil 

Movimentação de passageiros em rodoviárias, 2019 466.331 12,62 1,18 
Rede viária avaliada pela pesquisa CNT, 2019 Total Rodovias estaduais 

 Extensão (km) 788 Não avaliado 

Estado geral (%) 

Ótimo 54,70 Não avaliado 
Bom 31,73 Não avaliado 
Regular 13,20 Não avaliado 
Ruim 0,38 Não avaliado 
Péssimo 0,00 Não avaliado 

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

Sim, promove cursos ligados ao tema para capacitação de profissionais 

Ferramentas de inclusão 
online 

Site do órgão de governança de turismo Não há 
Site da marca de turismo Não há 

  
 


