
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 1 CONTEXTO 

 

1.1 Geral 
Região Nordeste Capital  Fortaleza Número de municípios 184 

Limites 

Norte Oceano Atlântico 

Divisão territorial 

Regiões Geográficas Intermediárias 6  
Leste Rio Grande do Norte, Paraíba Regiões Geográficas Imediatas 18  
Sul Pernambuco Mesorregiões Geográficas 7  
Oeste Piauí Microrregiões Geográficas 33  

 Estado (%) da região (%) do Brasil  Estado Região Brasil 
Área (km2) 148.894,44 9,59 1,75 Grau de urbanização, 2010 (%) 75,09 73,13 84,36 
População, 2010 8.452.381 15,92 4,43 Densidade demográfica, 2010 (hab./ km2) 56,76 34,20 24,88 
População estimada, 2020 9.187.103 16,01 4,43 Densidade demográfica, est., 2020 (hab. /km2) 61,70 36,96 24,88 
1.2 Turismo 
Principais atrativos e/ou destinos turísticos Beach Park (Aquiraz), Praia do Morro Branco (Beberibe), Praia de Iracema (Fortaleza) 
Principais segmentos 
turísticos  

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

Alta 

Procedência da 
demanda turística  

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

Pequeno porte, 
administração familiar 

Domicílios permanentes de uso ocasional, 2010 (% do total) 4,08 Região 5,40 Brasil 5,82 
Oferta turística cadastrada no Ministério do Turismo (MTur), 2019 (CADASTUR) 

H
ot
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ei

ra
 Meios de hospedagem 671 Agências de turismo 719 Parques temáticos 2 Organizadoras de eventos  222 

Unidades 
habitacionais 

21.350 Acampamentos turísticos 3 Transportadoras turísticas 404 
Prestadoras de serviços de 
infraestrutura para eventos  

100 

Leitos 54.137 
Restaurantes, bares e 
similares 

116 Locadoras de veículos 74 Guias de turismo  668 

 2 GOVERNANÇA DE TURISMO 

 

2.1 Órgãos e instituições 

Órgão estadual de 
governança de turismo 

Secretaria de Turismo (Setur) 

Pasta exclusiva Endereço/ 
estrutura física 

Av. Avenida Washington Soares, 999, 
Pavilhão Leste, Portão E, 2º Mezanino 
Edson Queiroz, Fortaleza 

Sim 

Diretrizes 
institucionais 

 
 
Missão 

Fortalecer o estado como destino turístico nacional e 
internacional, de forma sustentável, com foco na 
geração de emprego e renda, na inclusão social e na 
melhoria de vida do cearense 

Quadro funcional e distribuição de responsabilidades 

Secretário de turismo, secretária executiva de turismo, 
ouvidoria, secretário executivo de planejamento e gestão 
interna, assessoria jurídica, assessoria de imprensa, 
coordenadora de desenvolvimento de programas turísticos, 
gerente geral de eventos, coordenador de promoção e 
marketing, coordenador de qualificação dos destinos 
turísticos, unidade de gerenciamento de projetos 

Visão Informação não encontrada 
Valores Informação não encontrada 

Orçamento (Lei Orçamentária Anual) 2020 2021 

Órgão, entidade e/ou 
unidade orçamentária 

36000000 Setur  36000000 Setur 
Estrutura organizacional, 
dez./2020 

31 funcionários 

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

Recursos do tesouro: 
41.512.814,00  
Outras fontes: 
40.412.000,00 

Recursos do tesouro: 
37.114.646,00  
Outras fontes: 
59.000.000,00 

Procedimentos de gestão Informação não encontrada 

Total (R$) 81.924.814,00 96.114.646,00 
Prestação de contas e 
transparência 

Sim 

Instâncias estaduais participativas  Conselho Fórum 

Legislação CETUR - Lei 9.511/1971 Informação não encontrada 
Características Consultivo Foram encontradas notícias sobre eventos do Fórum em 

anos anteriores, mas não há informações a respeito de 
composição dos membros ou frequência das atividades. Há 
também um site (http://fortur-ce.blogspot.com/) que se 
identifica como sendo do fórum estadual de turismo ligado 
ao Prodetur, porém não há nenhuma informação além 
dessa apresentação. 

Número de membros 32 membros 

Composição 
20 membros da sociedade civil e 12 do 
poder público 

Frequência das atividades Trimestral 

Outras instâncias 
envolvidas com a 
governança do turismo 

Não há. A Empresa Cearence de Turismo S/A (Emcetur), depois chamada de Companhia de Desenvolvimento 
Industrial e Turístico do Ceará (Coditur), transformou-se em Companhia de Desenvolvimento do Ceará (Codece) 
em 1995, cujo foco não é mais a atividade turística. 
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Origem Fundo de Desenvolvimento do Turismo (FUNDETUR) (Lei complementar 158/2016) 
Garantia de 
continuidade 

Não há previsão de recursos para o fundo em 2021, conforme LOA. 

Características 

Art. 2º Constituem recursos do FUNDETUR: 
I - dotações orçamentárias e créditos adicionais do Tesouro do Estado; 
II - receitas oriundas dos equipamentos turísticos; 
III - subvenções, auxílios, contribuições, doações e legados de qualquer fonte lícita; 
IV - transferências decorrentes de convênios, ajustes, acordos, contratos e congêneres; celebrados com órgãos e 
entidades da Administração Pública Federal ou Municipal; 
V - receita oriunda da arrecadação de taxas cobradas em razão de atividade fiscalizatória, nas hipóteses em que o 
contribuinte tiver atividade econômica vinculada ao turismo, como hotéis, restaurantes, bares e similares, agências 
de viagens e agências de turismo; 
VI -  receitas procedentes das tarifas do setor turístico que vierem a ser criadas; 
VII - rendimentos e juros oriundos de aplicações financeiras dos recursos do Fundo; 
VIII - receitas provenientes da alienação de bens e materiais inservíveis adquiridos com recursos do FUNDETUR; 
IX - os saldos de exercícios anteriores que serão transferidos para o exercício seguinte, a crédito do FUNDETUR; 
X – as multas decorrentes desta Lei, quaisquer que sejam os motivos; 
XI – recursos provenientes de instituições lotéricas; 
XII – outros recursos que lhe venham a ser destinados. 

  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  
Planos de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS) dos polos Ibiapaba, Maciço de Baturité, 
Litoral Leste, Costa do Sol, Fortaleza 

 
Data de 
abrangência 

2002 (Costa do Sol), 2011 
(Fortaleza), 2014 (Ibiapaba, 
Maciço de Baturité, Litoral Leste) 

Autoria (órgão público de 
governança) 

Variada 
Número de 
páginas 

Variado 
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Mercado turístico  
Os planos que tratam sobre o tema abrangem 
poucos polos turísticos no estado e estão 
desatualizados. 

P
ro
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Visão de futuro 

Oferta Os planos que tratam sobre o tema abrangem 
poucos polos turísticos no estado e estão 
desatualizados. 

Demanda 

Governança 

 
Plano de ação 

Diretrizes e estratégias Objetivos e metas Programas e projetos 

Os planos que tratam sobre o tema abrangem poucos polos turísticos no estado e estão desatualizados. 
Observatório de turismo Informação não encontrada Link Não se aplica (observatório de turismo não encontrado) 

 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 No site da Setur, em Estudos e pesquisas, estão disponíveis informações sobre indicadores turístico até 2017 e estudos de 

desempenho e evolução do turismo até 2016. 

Programas em curso 

Pelo site do órgão de governança do turismo: 
PRODETUR. Pela LOA, Programa Desenvolvimento 
Sustentável e Consolidado do Destino Turístico Ceará. 

Atividades ou equipamentos de apoio 
mantidas pelo poder público 

Não há 

Regiões turísticas, 
MTur, 2019 

12 

Municípios turísticos, MTur, 2019 68 (%) do estado 36,96 

Por categoria 
2013: A - 1, B - 8, C - 22, D - 27, E - 4 
2016: A - 1, B - 8, C - 22, D - 25, E - 3 

2017: A - 2, B - 6, C - 20, D - 43, E - 3 
2019: A - 2, B - 12, C - 25, D - 25, E - 4 

  2.2.2 Outros   
 Plano de Governo 2018-2022: proposições para o turismo Informação não encontrada 

 Plano Plurianual de Investimentos Lei de Diretrizes Orçamentárias 

CEARÁ 

 
 

 2020-2023     2020 2021 

3.7 Turismo  
Resultado temático: Destino turístico de referência em sustentabilidade e inovação 
371 - Desenvolvimento Sustentável e Consolidado do Destino Turístico Ceará  
Objetivo: Consolidar o Ceará como um destino turístico nacional e internacional de excelência, contribuindo para a 
promoção do desenvolvimento econômico, da inclusão social e da responsabilidade ambiental. 
 

  

Iniciativa: 371.1.01 - Promoção da divulgação do destino turístico Ceará. 
Entregas: Divulgação turística realizada, evento participado, evento realizado, material de divulgação distribuído 
 

X X 

Iniciativa: 371.1.02 - Promoção da valorização dos destinos turísticos. 
Entregas: Área urbanizada, infraestrutura implantada, localidade turística conservada, sinalização turística implantada 
 

X  

Iniciativa: 371.1.03 - Expansão da estrutura voltada ao desenvolvimento turístico do Estado 
Entregas: Equipamento turístico implantado 
 

  

Iniciativa: 371.1.04 - Promoção do conhecimento técnico-científico sobre as atividades do setor turístico 
Entregas: Estudo e pesquisa realizados, observatório implantado, interface digital disponibilizada 
 

  

Iniciativa: 371.1.05 - Qualificação física e tecnológica da oferta de equipamentos turísticos 
Entregas: Equipamento turístico estruturado 
 

  

Iniciativa: 371.1.06 - Qualificação profissional para a melhoria na prestação dos serviços turísticos 
Entrega: Profissional capacitado 
 

X X 

Iniciativa: 371.1.07 - Promoção do fomento à competitividade e qualidade na prestação dos serviços turísticos. 
Entrega: Certificação concedida 
 

X  

Iniciativa: 371.1.08 - Expansão da política de atração de turistas nacionais e internacionais para o destino turístico Ceará. 
Entrega: Empresa atraída 
 

  

Iniciativa: 371.1.09 - Implantação de atrativos turísticos voltados ao desenvolvimento da cadeia produtiva. 
Entrega: Estudo e pesquisa realizados, distrito turístico criado 
 

X  

Iniciativa: 371.1.10: Expansão de serviço móvel digital nos destinos turísticos 
Entrega: Localidade turística atendida 
 

  

 Iniciativa: 371.1.11: Promoção do gerenciamento da política pública de Turismo 
Entrega: Unidade pública administrativa mantida, unidade gerencial mantida 
 

  

 Iniciativa: 371.1.12: Promoção da oferta de serviços prestados nos equipamentos turísticos estaduais. 
Entrega: Equipamento turístico mantido 
 

  

 Iniciativa: 371.1.13: Expansão da infraestrutura rodoviária de acesso a destinos turísticos. 
Entrega: Rodovia implantada 
 

  

 Iniciativa: 371.1.14: Expansão da atividade de Turismo Cultural no Ceará. 
Entrega: Roteiro turístico implantado 
 

X X 

 Iniciativa: 317.1.15: Qualificação de agentes multiplicadores de ações sustentáveis para o meio ambiente nas localidades 
turísticas do Ceará. 
Entrega: Capacitação realizada 

  

 

2.3 Legislação de turismo 
Constituição estadual  

TÍTULO VIII DAS RESPONSABILIDADES CULTURAIS, SOCIAIS E ECONÔMICAS 
CAPÍTULO IV DO DESPORTO E DO TURISMO 
Art. 241-A – O Estado promoverá e incentivará o turismo como fator de desenvolvimento econômico e social, de divulgação, de valorização e 
preservação do patrimônio cultural e natural, respeitando as peculiaridades locais, coibindo a desagregação das comunidades envolvidas e 
assegurando o respeito ao meio ambiente e à cultura das localidades exploradas, estimulando sua autossustentabilidade.  
§1° O Estado definirá a política estadual de turismo proporcionando condições necessárias para o desenvolvimento da atividade.  
§2° O instrumento básico de intervenção do Estado, decorrente da norma estatuída no caput deste artigo, será o plano diretor de turismo, 
estabelecido em lei, considerado o potencial turístico das diferentes regiões, com a participação dos municípios envolvidos, direcionando as 
ações de planejamento, promoção e execução da política estadual de turismo.  
§3° Para o cumprimento do disposto no parágrafo anterior, caberá ao Estado, em ação conjunta com os municípios, promover 
especialmente:  
I – o inventário e a regulamentação do uso, ocupação e fruição dos bens naturais e culturais de interesse turístico do Estado;  
II – a infraestrutura básica necessária à prática do turismo, apoiando e realizando investimentos no fomento dos empreendimentos, 
equipamentos e instalações e na qualificação dos serviços;  
III – a promoção de intercâmbio permanente, em âmbito nacional e internacional, visando ao aumento do fluxo turístico e a elevação da 
média de permanência do turista;  
IV – medidas específicas para o desenvolvimento dos recursos humanos para o setor;  
V – elaboração sistemática de pesquisas sobre oferta e demanda turística, com análise dos fatores de oscilação do mercado;  
VI – fomento ao intercâmbio permanente com outros Estados da Federação e com o exterior, em especial com os países da América do Sul, 
visando ao fortaleci mento do espírito de fraternidade e aumento do fluxo turístico nos dois sentidos, bem como a elevação da média de 
permanência do turista em território do Estado; e  
VII – construção de albergues populares, favorecendo o lazer das camadas pobres da população. 

 Legislação estadual relevante Lei 16.949/2019 - dispõe sobre a criação de distritos turísticos no estado do Ceará. 

Incentivo e apoio/ 
recursos a municípios 
turísticos 

Distrito turístico - Lei 16.949/2019: Art. 3.º O Estado, em parceria com o município onde localizado o distrito turístico, 
adotará, na forma da legislação, ações de incentivo à instalação de empreendimentos no local, objetivando o 
desenvolvimento do turismo. Art. 5.º O Estado e o município onde está situado o distrito turístico, considerando a 
segmentação turística do local, deverão executar, de acordo com as competências de cada ente, a infraestrutura 
necessária para o local, com abertura das vias de acesso, instalação de redes de energia de alta e baixa tensão, 
hidráulica, de esgotos, rede tronco de telefonia, e demais obras e serviços necessários ao seu adequado 
funcionamento. Art. 6.º Fica o Poder Executivo, na forma e nas condições previstas no Plano de Gerenciamento a que 
se refere o art. 2.º desta Lei, autorizado a promover a alienação, a concessão, o comodato ou a permissão de áreas 
situadas no distrito turístico, com o propósito de incentivar o desenvolvimento do turismo, observada, em todo caso, a 
legislação aplicável. 

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 1.985.778 19.726.650 
2018 19.184.031 330.882 
2019 0 1.562.501 
2020 0 120.961.750 

 3 TECNOLOGIA 

 

3.1 Digital 
Uso de tecnologia para 
planejamento e monitoramento do 
turismo 

Não identificado 
Sistemas de informação 
turística disponíveis  

Sim, por meio de estudos publicados no 
website da Setur, aba Estudos e Pesquisas 

Sistema 
de 
telefonia 

Telefonia fixa, cumprimento de meta, 2020 (%) Atendimento 23,9 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 98,7 
Rede 97,5 

Banda larga, cumprimento de meta, 2020 (%) Atendimento 58,7 

3.2 Know how 
Aproveitamento de dados digitais Pesquisas avulsas e desatualizadas 

S
is

te
m

a 
de

 

ed
uc

aç
ão

 

Educação básica, 
estabelecimentos, 2020 

Ensino fundamental 5.356 Ensino superior, 
2019 

Presencial, estabelecimentos 93 
Ensino médio 953 Educação a distância, polos 548 

Educação profissional, estabelecimentos, 2020 Técnica de nível médio 248 

Sistema S 
SESI 7 SENAC 11 SESCOOP 1 SESC 17 
SENAI 7 SENAR 1 SEST SENAT 3 SEBRAE 52 

 

 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 

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

Projeto Destino Referência em 
Jijoca de Jericoacoara 

4.2 Processos e gestão 

Plano de retomada 
Retomada Responsável das Atividades 
Econômicas e Comportamentais 

Autoria e data 
Governo do estado, 
maio/2020 

Número de 
páginas 

12 

Análise de impactos Não analisado pelo documento, que traz 
somente uma projeção das fases de retomada 

Diretrizes Não analisado pelo documento, que traz somente uma 
projeção das fases de retomada 

Objetivos/ premissas 

Protocolos sanitários Não Ações 

 
 

4.3 Comercialização e marketing 
Órgão de governança de turismo disponibiliza envio de SMS Não, mas oferece notícias por WhatsApp 
Participação do órgão de governança de turismo ações de divulgação Sim Aplicativos criados pelo governo estadual Sim, Descubra Ceará 
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Slogan Ceará, descubra essa alegria 
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Descubra Ceará 
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@descubraceara 
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Descubra Ceará 

S
ite

 

Link https://www.descubraceara.com.br/ 

Layout 
Impressão geral 

Site com informações turísticas pouco 
aprofundadas, fácil de navegar 

Fotos refletem posicionamento e mostram 
diferencial Sim 

Imagens e vídeos Sim Atualização  Sim 

Abas 

Abas disponíveis Conheça o Ceará, serviços, fale conosco Conteúdo organizado por segmento Não 
“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, italiano, francês, 
alemão 

Postagem de notícias (frequência e 
relevância) Não há 

Metadescrição 

Abrir Menu. Ceará - Descubra essa alegria · 
Facebook · Instagram · PT-BR · EN · ES · IT 
· FR · DE. Fechar. HOME; CONHEÇA 
O CEARÁ; SERVIÇOS · FALE ... 

Informações disponíveis 
para consulta interativa 
ou download 

Roteiros, polos e atrativos 

Informações sobre 
Covid-19 

Não Adaptado para dispositivo móvel Sim 
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Secretaria do Turismo do Ceará 
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Secretaria do Turismo do Ceará 

S
ite

 

Link https://www.setur.ce.gov.br/ E-mail Não há 

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

Imagens e vídeos Não 

Atualização  Sim 

Abas 
Abas disponíveis 

Institucional, programas, convênios, 
licitações, contato 

Conteúdo organizado por segmento Não 

Conteúdo organizado por cidades Não 

Canais de contato Não 

“Quem somos” Sim Serviços Não 

Outros 

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

Postagem de notícias 
(frequência e relevância) 

Notícias, tanto atuais 
como desatualizadas, 
relacionadas a turismo 

Metadescrição 

A medida, executada através da Secretaria 
do Turismo do Ceará (Setur), é uma das 
ações de apoio a esta área[...] Destaques | 
27 de março de 2021 - 13:44 ... 

Informações disponíveis 
para consulta interativa 
ou download 

Plano de marketing, 
estudos e pesquisas 
turísticas 

Informações sobre 
Covid-19 

Sim Adaptado para dispositivo móvel Sim 

Realização de 
consultas públicas 

Não foram localizadas consultas públicas 
na área de turismo 

Divulgação de 
campanhas 

Não há divulgação atual 
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Facebook 

Nome oficial da página Descubra Ceará Descrição na página "sobre" Sim 
Link https://www.facebook.com/descubraceara Fotos e vídeos Sim 
Seguidores 219.345 Frequência de postagem Baixa (a cada 15 dias) 
Curtidas 218.148 Posts e engajamento Baixo (poucas curtidas e comentário) 
Avaliações 5/5 Informações sobre atendimento pós-Covid-19 Não 
Capa Logo da marca 

Instagram 

Nome de usuário @descubraceara Uso de links Sim, para o site da Setur 
Tipo do perfil Organização governamental Seguidores 39,7 mil 
Foto de perfil Logo da marca Destaques Sim, com fotos e vídeos. Tem capa. 
Biografia Em português. Não usa hashtag. Verificado Sim 

Posts 

Publicações 440 Frequência de posts Baixa (a cada 15 dias) 
Reels Não Propósito claro e fotos Sim, conteúdo promocional e informativo 
IGTV Sim Engajamento Bom (mais de 5% dos seguidores 

interagem) 

Conteúdo relevante, 
consistente e alta qualidade 

Sim 
Mix de conteúdo 
dentro da marca 

Fotos e vídeos de destinos, segmentos, 
campanhas 

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

Legenda interativa Muito 
Youtube Link https://www.youtube.com/channel/UCtoeeuxHRbz84P9gnOs7oQw 

   Número de vídeos 27 Número de inscritos 404 Visualizações 2.602.472 
 

Google "(estado) + turismo" Setur (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-g303284-
State_of_Ceara-Vacations.html 

Página do estado Sim, separado por segmentos 

10 
principais 
cidades 

Jericoacoara, Aquiraz, Canoa 
Quebrada, Caucaia, Beberibe, 
Guaramiranga, Juazeiro do Norte, 
Icaraí de Amontada, Flecheiras 

10 
principais 
atrações 

Praia do Futuro, Shopping RioMar Fortaleza, Feirinha 
Beira Mar, Lagoa do Paraíso, Arena Castelão, 
Shopping Iguatemi Fortaleza, Parque Estadual do 
Rio Cocó, Praia de Jericoacoara, Praia de Iracema, 
Beach Park 

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

Não 

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

Sim (apesar de as notícias mais recentes sobre o tema serem de 2014) 

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$) 155.904 15,52 2,23 
Produto interno bruto (PIB) per capita, 2018 (R$) 17.178,26 97,04 51,14 
Atividades Características do Turismo População na força de 

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

2016 311.032.211,63  1,72 26.445 2,47 Taxa de participação 56,12 54,90 62,60 
2017 336.163.734,56  1,72 26.406 2,55 Taxa de desocupação 10,93 14,10 11,70 
2018 351.902.653,83  1,55 27.607 2,62 Rendimento médio real do 

trabalho principal, 2019 (R$) 1.573 1.527 2.229 
2019 365.434.096,73  1,47 28.047 2,58 

 

 5.2 Sociocultural 
  Estado Brasil  Estado Região Brasil 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 2017 0,735 0,778 Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), 2017 0,272 0,306 0,243 
 IDH Educação 0,717 0,742  IVS Infraestrutura urbana 0,158 0,185 0,204 
 IDH Longevidade 0,818 0,850  IVS Capital humano 0,294 0,316 0,226 
 IDH Renda 0,676 0,747  IVS Renda e trabalho 0,363 0,417 0,300 
Patrimônio cultural  Estadual Federal Índice de Gini da distribuição do rendimento 

domiciliar per capita, 2019 0,561 0,559 0,543 
 Material Bens tombados 397 22 
 

Imaterial 
Bens culturais inventariados - 1 Energia elétrica, domicílios com atendimento 

por rede geral, 2019 (%) 99,8 99,4 99,5 
Bens registrados 3 6 

Patrimônio 
arqueológico 

Bens tombados - 1 
Saúde 
pública 

Taxa de mortalidade infantil, 2020 
(ano de projeção 2018, ‰) 12,31 14,17 11,56 

Bem arqueológico 481 - 
Comunidades tradicionais Esperança de vida ao nascer, 2020 

(ano de projeção 2018, anos) 
74,68 74,13 76,74 

Quilombolas Terras indígenas 

52 
Quantidade Área protegida (ha) (%) do estado Segurança 

pública 
Taxa de homicídios, 2017 (por 
100 mil habitantes) 60,23 48,58 31,59 

10 21.705,26 0,15 

5.3 Ambiental 

Unidades de 
conservação 

Federais, uso público e 
turismo, 2019 

Unidades 11 
Estaduais 

Unidades 30 
Área protegida (ha) 2.739.859 Área protegida 

(ha) 116.877 
Visitantes 1.413.590 

Área federal e estadual protegida em relação à área total do estado (%) 0,19 
 (%) da região (%) do Brasil  (%) da região (%) do Brasil 

Domicílios, 2019 (em 1.000) 2.975 15,7 4,1 População total, 2019 9.100.000 15,9 4,3 

 
 

 Estado Região Brasil  Estado Região Brasil 

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

79,1 80,0 85,5 
Água, população total com 
atendimento por rede, 2019 (%) 

58,6 73,9 83,7 

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

42,3 41,0 62,7 
Esgoto, população total com 
atendimento por rede, 2019 (%) 

25,6 28,3 54,1 

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

74,9 70,8 84,4 
Resíduos sólidos, cobertura de 
coleta domiciliar, 2019 (%) 

87,0 85,9 92,1 

 6 ACESSO E ACESSIBILIDADE 

 

6.1 Infraestrutura 

Aeroportos 

Quantidade 4 Municípios atendidos  Aracati, Jericoacoara, Juazeiro do Norte, Fortaleza (%) da região (%) do Brasil 
Chegada de turistas internacionais, 2019 112.920 27,88 1,78 
Embarques nacionais de passageiros em aeroportos, 2018 3.387.829 18,95 3,55 
Desembarques nacionais de passageiros em aeroportos, 2018 3.394.772 19,03 3,55 

Rodoviárias 

Principais municípios receptores, viagens 
interestaduais e internacionais, 2019 

Barro, Brejo Santo, Milagres, Fortaleza, 
Juazeiro do Norte (%) da região (%) do Brasil 

Movimentação de passageiros em rodoviárias, 2019 111.279 3,01 0,28 
Rede viária avaliada pela pesquisa CNT, 2019 Total Rodovias estaduais 

 Extensão (km) 3.608 1.343 

Estado geral (%) 

Ótimo 2,63 4,47 
Bom 25,69 8,34 
Regular 42,82 42,52 
Ruim 23,50 36,04 
Péssimo 5,35 8,64 

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 Aumento de fonte e contraste 
Site da marca de turismo Não há 

 
 




