
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 1 CONTEXTO 

 

1.1 Geral 
Região Norte Capital  Palmas Número de municípios 139 

Limites 

Norte Maranhão 

Divisão territorial 

Regiões Geográficas Intermediárias 3 
Leste Maranhão, Piauí, Bahia Regiões Geográficas Imediatas 11 
Sul Goiás Mesorregiões Geográficas 2 
Oeste Mato Grosso, Pará Microrregiões Geográficas 8 

 Estado (%) da região (%) do Brasil  Estado Região Brasil 
Área (km2) 277.423,63 7,20 3,26 Grau de urbanização, 2010 (%) 78,80 73,53 84,36 
População, 2010 1.383.445 8,72 0,73 Densidade demográfica, 2010 (hab./ km2) 4,98 4,12 24,88 
População estimada, 2020 1.590.248 8,52 0,75 Densidade demográfica, est., 2020 (hab./ km2) 5,73 4,85 24,88 
1.2 Turismo 
Principais atrativos 
e/ou destinos 
turísticos 

Parque Estadual do Jalapão (Ponte Alta do Tocantins, Mateiros, São Félix do Tocantins, Lizarda, Rio Sono, Novo 
Acordo, Santa Tereza do Tocantins, Lagoa do Tocantins, Rio da Conceição), Palmas, Araguaína, Gurupi 

Principais segmentos 
turísticos  

Lazer, em especial ecoturismo 
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) 6,69 Região 4,61 Brasil 5,82 
Oferta turística cadastrada no Ministério do Turismo (MTur), 2019 (CADASTUR) 

H
ot

el
ei

ra
 Meios de hospedagem 132 Agências de turismo 208 Parques temáticos - Organizadoras de eventos  26 

Unidades 
habitacionais 

4.102 
Acampamentos 
turísticos 

3 Transportadoras turísticas 80 
Prestadoras de serviços de 
infraestrutura para eventos  

22 

Leitos 8.694 
Restaurantes, bares e 
similares 

37 Locadoras de veículos 6 Guias de turismo  87 

 2 GOVERNANÇA DE TURISMO 

 2.1 Órgãos e instituições 
 Órgão estadual de 

governança de turismo 
Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia 
Criativa (Adetuc) 

Pasta 
exclusiva 

Não, vinculada à Secretaria da 
Indústria, Comércio e Serviços 

Endereço/ estrutura física Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, s/n, Palmas 

Diretrizes 
institucionais 

Missão 

Promover o desenvolvimento sustentável 
do Turismo, da Cultura e da Economia 
Criativa. 

Quadro funcional e distribuição de responsabilidades 

I - Presidente 
a) Vice-Presidente Executiva 
b) Secretária-Geral 
c) Assessora Jurídica 
d) Chefe de Assessoria de Comunicação 
II - Diretor de Administração e Finanças 
a) Gerente Geral de Administração 
b) Gerente de Planejamento e Convênios 
c) Gerente de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil  
III - Superintendência de Operações Turísticas e Projetos Estratégicos  
a) Gerente de Promoção Turística 
b) Gerente de Qualificação Técnica 
c) Gerente de Produtos Turísticos 
d) Gerente de Pesquisas e Informações 
e) Gerente de Projetos Estratégicos 
IV - Superintendente de Desenvolvimento da Cultura 
a) Gerente de Fomento e Desenvolvimento da Cultura 
b) Gerente de Acervos e Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural 

Visão 
Uma administração humanizada e digna 
de admiração. 

Valores 

Transparência, ética, compromisso com o 
cidadão e com os agentes da cadeia 
produtiva do Turismo, da Cultura e da 
Economia Criativa. 

Estrutura organizacional, 
dez./2020 

101 funcionários: concursados - 36, 
temporários - 35, comissionados - 30 

Prestação de contas e 
transparência 

Sim 

Procedimentos de 
gestão 

Carta de serviços 

Orçamento (Lei Orçamentária Anual) 2020 2021 

Órgão, entidade e/ou 
unidade orçamentária 

10820 Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e 
Economia Criativa - ADETUC 

10820 Agência do Desenvolvimento do Turismo, 
Cultura e Economia Criativa - ADETUC 

Descrição (fonte de recursos etc.) (R$) 
Recursos do tesouro: 24.282.592,00 

Outras fontes: 14.500.000,00 
Recursos do tesouro: 21.066.343,00 

Outras fontes: 7.500.000,00 
Total (R$) 38.782.592,00 28.566.343,00 

Instâncias estaduais participativas  Conselho Fórum 

Legislação Informação não encontrada Fórum Permanente de Turismo do Estado do Tocantins (Foestur) 
Características Informação não encontrada Consultivo 
Número de membros Informação não encontrada Informação não encontrada 
Composição Informação não encontrada Informação não encontrada 
Frequência das atividades Informação não encontrada Informação não encontrada 
Outras instâncias envolvidas com a governança do turismo Não há.  

Fundo de 
turismo 

 

Origem Fundo Estadual de Desenvolvimento do Turismo (Lei 2.820/2013) 
Garantia de continuidade Não há previsão de recursos para o fundo em 2021, conforme LOA. 

Características 

§2º Constituem receitas do Fundo:  
I - as dotações anualmente consignadas no orçamento do estado;  
II - incentivos e compensações fiscais do Estado;  
III - subvenções, doações e auxílios disponibilizados pela União, pelos Estados, pelos Municípios e 
por qualquer entidade pública ou privada, nacional, internacional ou estrangeira;  
IV - parcerias e serviços prestados mediante convênio, contrato, acordo, ajuste ou tratado;  
V - operações de crédito e aplicações bancárias;  
VI - retorno de financiamentos mutuados. 

  2.2 Coordenação e planejamento  
  2.2.1 Turismo   

Política estadual de turismo Política de Turismo Sustentável (Lei 2.820/2013) 

Objetivos 

A Política de Turismo Sustentável do estado do TO tem a finalidade de promover: a oferta de trabalho e emprego 
por meio do fomento às atividades de turismo sustentável; a divulgação, nacional e internacional, das 
potencialidades turísticas do estado; o desenvolvimento dos potenciais turísticos, com sustentabilidade, em todas 
as regiões do estado; o intercâmbio em matéria de turismo com entidades congêneres nacionais, internacionais 
e estrangeiras; organizar os diversos segmentos turísticos, estabelecendo padrões e normas de qualidade; 
propiciar aos diversos grupos sociais o acesso ao turismo sustentável praticado no estado; ampliar os fluxos 
ecoturísticos; organizar o calendário de eventos turísticos do estado; apoiar a realização de eventos locais, 
nacionais, internacionais e estrangeiros em matéria de turismo; realizar o inventário do patrimônio turístico 
estadual; promover a formação, o aperfeiçoamento e a qualificação da mão de obra utilizada nas atividades 
turísticas; viabilizar a ampliação e a diversificação das linhas de crédito para empreendimentos ecoturísticos; 
propiciar condições para a competitividade dos empreendimentos ecoturísticos; estabelecer normas para a 
fiscalização das atividades turísticas; prevenir atividades turísticas irregulares, em especial, as que atentem 
contra os costumes e a dignidade das pessoas. 

Plano de turismo  
Planos de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS) dos polos Bico do Papagaio, Encantos do 
Jalapão, Ilha do Bananal, Lagos e Praias do Cantão, Serras e Lago, Serras Gerais, Vale dos Grandes Rios 

Data de abrangência 
Elaborados entre 
2015 e 2018 

Autoria (órgão público 
de governança) 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura 

Número de 
páginas 

Variado 

D
ia

gn
ós

tic
o

 

Mercado turístico  

Todos os polos turísticos do estado contam 
com análises sobre o tema. 

P
ro

gn
ós

tic
o

 

Visão de futuro 

Oferta 
Todos os polos turísticos do estado contam com 
análises sobre o tema. 

Demanda 

Governança 

Plano de ação 

Diretrizes e estratégias Objetivos e metas Programas e projetos 

Todos os polos turísticos do estado 
contam com análises sobre o tema. 

Todos os polos turísticos do estado 
contam com análises sobre o tema. 

Todos os polos turísticos do estado 
contam com análises sobre o tema. 

Observatório de turismo Observatório do Turismo Link https://observatorio.turismo.to.gov.br/ 
Instituição responsável pela coleta, 
manutenção e produção de conhecimento 

Agência do Desenvolvimento do 
Turismo, Cultura e Economia Criativa 

Descrição 
do site 

Organizado, atualizado, exclusivo para 
disponibilidade de dados do observatório 

Dados abertos disponibilizados no site Indicadores de demanda, oferta e economia do turismo, boletins, estudos, notícias 

Programas 
em curso 

Pelo site do órgão de governança do turismo: Programa de 
Desenvolvimento Regional, Integrado e Sustentável (PDRIS) e 
Programa de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR) 

Atividades ou equipamentos de apoio 
mantidos pelo poder público 

Não há 

  

TOCANTINS 

 
 

 Regiões 
turísticas, 
MTur, 2019 

7 

Municípios turísticos, MTur, 2019 49 (%) do estado 35,25 

Por categoria 
2013: A - 1, B - 1, C - 4, D - 32, E - 8 
2016: A - 1, B - 1, C - 4, D - 29, E - 7 

2017: A - 1, B - 1, C - 7, D - 26, E - 0 
2019: A - 1, B - 2, C - 6, D - 28, E - 12 

 2.2.2 Outros   

Plano de Governo 
2018-2022: 
proposições para o 
turismo 

O turismo vem sendo uma das molas propulsoras de aumento de receita e emprego na maioria dos estados 
brasileiros. Iremos impulsioná-lo em nosso estado pois possuímos uma riqueza e uma diversidade surpreendente em 
nosso estado. Com um diagnóstico preciso e com uma política de incentivo voltada para o setor iremos construir um 
forte polo turístico no centro do país. 

 
 

Plano Plurianual de Investimentos 2020-2023 

Objetivo: Fomentar o fluxo turístico no Tocantins 
Indicador: Fluxo turístico 
Medida: Porcentagem 
Índice atual: 5 
Índice desejado: 20 
 
Ações prioritárias 
3091 Melhoria das infraestruturas turísticas 
4335 Promoção dos destinos turísticos e do patrimônio cultural 
4336 Fomento à produção, circulação e promoção da arte, da cultura e do turismo cultural 

 

Lei de 
Diretrizes 
Orçamentárias 

2020 
Ampliar o fluxo turístico nacional e internacional (aumentar o fluxo turístico em 20%; ordenamento territorial e 
desenvolvimento de produtos/roteiros turísticos) 

2021 

Ampliar o fluxo turístico nacional e internacional (realizar o ordenamento territorial e desenvolvimento de 
produtos/roteiros turísticos) 
(em estudo: Iniciar o processo de parcerias, investimentos e concessões por meio do Programa Tocantins – PPI 
Rodovias – parceria com a iniciativa privada para governança dos parques estaduais com foco em negócios e turismo) 

2.3 Legislação de turismo 

Constituição 
estadual 

CAPÍTULO IV DO INCENTIVO AO TURISMO E À INDÚSTRIA  
Art. 93. O Estado e os Municípios promoverão e incentivarão o turismo e a indústria como atividades econômicas, buscando o 
desenvolvimento social e cultural.  
Parágrafo único. A lei estabelecerá diretrizes tomando por base, principalmente, a proteção ao patrimônio histórico, cultural, 
artístico, estético, turístico e paisagístico, buscando responsabilizar aqueles que causarem danos ao meio ambiente. 

Legislação 
estadual 
relevante 

Lei 2.411/10 - Dispõe sobre a afixação de cartazes contendo a seguinte inscrição “Diga não ao turismo sexual, ligue 190”, nos 
estabelecimentos que especifica. 
Lei 2.820/2013 - Dispõe sobre a Política de Turismo Sustentável do estado do Tocantins, e adota outras providências. 
Lei 3.402/2018 - Estabelece condições e requisitos para a classificação de Estâncias e de Municípios de Interesse Turístico e 
dá providências correlatas. 

Incentivo e 
apoio/ 
recursos a 
municípios 
turísticos 

Não foram identificados incentivos ou apoio a municípios 
turísticos na legislação, apesar de existir lei específica 
para estâncias turísticas (os recursos, em geral, são 
repassados por convênios) 

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 0 0 
2018 0 170.625 
2019 0 0 
2020 0 23.990.710 

 3 TECNOLOGIA 

 

3.1 Digital 

Uso de tecnologia para 
planejamento e 
monitoramento do turismo 

Sim, por exemplo nos 
Boletins de Desempenho 
Estadual 

Sistemas de 
informação turística 
disponíveis  

Sim, por meio de estudos publicados (bases de dados não 
disponíveis) no site da Adetuc, aba Desenvolvimento do 
Turismo, Publicações, e pelo site do Observatório do Turismo 

Sistema 
de 
telefonia 

Telefonia fixa, cumprimento de meta, 2020 (%) Atendimento 21,5 Internet nos principais pontos turísticos 

Telefonia móvel, cumprimento de meta, 2020 
(%) 

Atendimento 20,0 
O serviço é oferecido em alguns pontos do estado por 
diferentes órgãos do governo federal, estadual ou 
municipal 

Conexão de 
dados 97,2 
Rede 99,4 

Banda larga, cumprimento de meta, 2020 (%) Atendimento 55,6 

3.2 Know how 
Aproveitamento de 
dados digitais 

No site da Adetuc, dados sistematizados e analisados, porém desatualizados. No Observatório do Turismo, dados 
sistematizados, analisados e com série histórica (diversos links não estavam funcionando corretamente) 

S
is

te
m

a 
de

 

ed
uc
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Educação básica, 
estabelecimentos, 2020 

Ensino fundamental 1.253 Ensino 
superior, 2019 

Presencial, estabelecimentos 26 
Ensino médio 343 Educação a distância, polos 139 

Educação profissional, estabelecimentos, 2020 Técnica de nível médio 54 

Sistema S 
SESI 6 SENAC 5 SESCOOP 1 SESC 10 
SENAI 7 SENAR 1 SEST SENAT 1 SEBRAE 69 

 

 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, Palmas participa do projeto-piloto de implantação de 
Destinos Turísticos Inteligentes do Ministério do Turismo 

Não foram identificadas inovações nos 
polos receptores de turismo 

Turismo de base comunitária 
em comunidades quilombolas 

 4.2 Processos e gestão 

Plano de 
retomada 

Não foi encontrado um plano estadual de 
retomada. Há notícias sobre planos municipais, 
em especial na região do Jalapão. 

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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Slogan 
Turismo Tocantins (no site e Facebook) e 
Descubra o Tocantins (Instagram e YouTube) 
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Canal da Adetuc 

S
ite

 

Link https://turismo.to.gov.br/ 

Layout 
Impressão geral 

Site informativo, estruturado, pouco interativo Fotos refletem posicionamento e mostram 
diferencial 

Sim 

Imagens e vídeos Sim Atualização  Sim 

Abas 

Abas disponíveis 
Início, Tocantins, regiões turísticas, gastronomia, 
eventos, multimídia, serviços, contatos 

Conteúdo organizado por cidades 
Sim (regiões 
turísticas) 

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

Outros 

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

Não 
Postagem de notícias (frequência e 
relevância) 

Não há 

Metadescrição 

Tocantins, 14 de maio de 2021. Bem-vindo ao 
portal de Turismo do Estado 
do Tocantins - turismo.to.gov.br. Início 
Tocantins · Regiões Turísticas Serras Gerais ... 

Informações disponíveis 
para consulta interativa 
ou download 

Regiões turísticas, 
mapas, gastronomia, 
eventos, oferta turística 
e de apoio 

Informações Covid-19 Não Adaptado para dispositivo móvel Sim 
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Turismo Tocantins 
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@descubraotocantins 

Y
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Descubra o Tocantins 

S
ite

 

Link https://www.to.gov.br/adetuc/ E-mail turismo@adtur.to.gov.br 

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

Imagens e vídeos Não 
Atualização  Sim 

Abas 

Abas 
disponíveis 

Institucional, desenvolvimento do turismo, 
desenvolvimento da cultura, carta de serviços, 
check list, condutores de pesca do estado do 
Tocantins, contatos, convênios, modelos, 
portarias dos termos de colaboração e convênios 

Conteúdo organizado por segmento Não 
Conteúdo organizado por cidades Não 

Canais de contato Sim 

“Quem somos” Sim Serviços Não 

Outros 

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

Postagem de notícias 
(frequência e relevância) 

Notícias atuais e 
relacionadas a turismo 

 
 

Metadescrição 

A Secretaria de Estado de Segurança Pública 
(SSP) disponibiliza uma ... tributária, devido ao 
Estado do Tocantins e recolhido em outra 
unidade da federação. 

Informações disponíveis 
para consulta interativa 
ou download 

Regiões turísticas, 
planos, projetos, 
estudos de demanda, 
entre outros 

Covid-19 Sem informações  Adaptado para dispositivo móvel Sim 
Consultas 
públicas 

Não há consultas públicas em andamento 
Divulgação de 
campanhas 

Não há divulgação atual 

 

P
re

se
nç

a 
on

lin
e,

 m
ai

o/
20

21
 

Facebook 

Nome oficial da página Turismo Tocantins Descrição na página "sobre" Sim 
Link https://www.facebook.com/turismotocantins Fotos e vídeos Sim 
Seguidores 3.129 Frequência de 

postagem 
Alta (todo dia) 

Curtidas 2.953 Posts e engajamento Baixo (poucas curtidas e comentários) 
Avaliações 5/5 Informações sobre atendimento pós-Covid-19 Não 
Capa Logo Descubra o Tocantins 

Instagram 

Nome de usuário @descubraotocantins Uso de links Sim, do site oficial 
Tipo do perfil Organização governamental Seguidores 50,7 mil 

Foto de perfil Logo Descubra o Tocantins Destaques 
Sim, com fotos e vídeos separados 
por polos. Tem capa. 

Biografia Em português Verificado Não 

Posts 

Publicações 336 Frequência de posts Alta (a cada 2 dias) 
Reels Não 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, interfaces de 
aplicativos, informações sanitárias, vídeos 

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

Não 
Legenda interativa Muito 

Youtube Link https://www.youtube.com/channel/UCqKxUVzcqh9VXsUEGegsQZA/featured 
   Número de vídeos 16 Número de inscritos 153 Visualizações 910 
  

Google "(estado) + turismo" Turismo Tocantins (1ª); Adetuc - notícia (8ª) 
“o que fazer em 
(estado)” 

Turismo Tocantins (10ª) 

  

TripAdvisor: o que 
fazer (estado) 

Link 
https://www.tripadvisor.com.br/Tourism-g303645-
State_of_Tocantins-Vacations.html 

Página do estado 
Sim, separado por 
segmentos 

10 principais 
cidades 

Palmas, Parque Estadual de 
Jalapão, São Féliz do Tocantins, 
Mateiros, Araguaína, Peixe, Porto 
Nacional, Pedro Afonso 

10 
principais 
atrações 

Praia da Graciosa, Ilha Canela, Parque Cesamar, 
Cachoeira do Roncador, Cachoeira do Evilson, 
Praça dos Girassóis, Cachoeira do Formiga, Praia 
do Prata, Feira do Bosque, Palácio Araguaia 

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

No website, há uma seção para qualificação em turismo, mas não são 
listados cursos disponíveis. 

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$) 35.666 9,20 0,51 
Produto interno bruto (PIB) per capita, 2018 (R$) 22.933,07 107,60 68,27 
Atividades Características do Turismo População na força de 

trabalho, 2019 (%) 
Estado Região Brasil 

 Arrecadação federal (R$) (%) do estado Ocupações formais (%) do estado 

2016 24.670.624,99  1,37 3.658 2,38 Taxa de participação 59.58 61,00 62,60 
2017 30.833.104,74  1,28 3.519 2,27 Taxa de desocupação 11,67 11,60 11,70 
2018 32.268.188,22  1,34 3.626 2,30 Rendimento médio real do 

trabalho principal, 2019 (R$) 1.824 1.639 2.229 
2019 37.393.616,48  1,03 3.864 2,44 

 

 5.2 Sociocultural 
  Estado Brasil  Estado Região Brasil 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 2017 0,743 0,778 Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), 2017 0,240 0,283 0,243 
 IDH Educação 0,727 0,742  IVS Infraestrutura urbana 0,173 0,207 0,204 
 IDH Longevidade 0,811 0,850  IVS Capital humano 0,242 0,283 0,226 
 IDH Renda 0,696 0,747  IVS Renda e trabalho 0,306 0,358 0,300 
Patrimônio cultural  Estadual Federal Índice de Gini da distribuição do rendimento 

domiciliar per capita, 2019 0,530 0,537 0,543 
 Material Bens tombados 230 2 
 

Imaterial 
Bens culturais inventariados - 5 Energia elétrica, domicílios com atendimento 

por rede geral, 2019 (%) 99,0 96,1 99,5 
Bens registrados 0 5 

Patrimônio 
arqueológico 

Bens tombados - 0 
Saúde 
pública 

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

Bem arqueológico 785 - 
Comunidades tradicionais Esperança de vida ao nascer, 2020 

(ano de projeção 2018, anos) 
74,39 73,06 76,74 

Quilombolas Terras indígenas 
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Quantidade Área protegida (ha) (%) do estado Segurança 

pública 
Taxa de homicídios, 2017 (por 
100 mil habitantes) 35,93 47,43 31,59 

14 2.580.586,83 0,09 

5.3 Ambiental 

Unidades de 
conservação 

Federais, uso público e 
turismo, 2019 

Unidades 2 
Estaduais 

Unidades 13 
Área protegida (ha) 1.262.612 Área protegida 

(ha) 2.357.381 
Visitantes 74 

Área federal e estadual protegida em relação à área total do estado (%) 0,13 
 (%) da região (%) do Brasil  (%) da região (%) do Brasil 

Domicílios, 2019 (em 1.000) 526 9,7 0,7 População total, 2019 1.600.000 8,7 0,8 
 Estado Região Brasil  Estado Região Brasil 

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

82,4 58,8 85,5 
Água, população total com 
atendimento por rede, 2019 (%) 

79,3 57,5 83,7 

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

27,1 19,5 62,7 
Esgoto, população total com 
atendimento por rede, 2019 (%) 

26,2 12,3 54,1 

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

69,9 72,4 84,4 
Resíduos sólidos, cobertura de 
coleta domiciliar, 2019 (%) 

85,1 84,4 92,1 

 6 ACESSO E ACESSIBILIDADE 

 

6.1 Infraestrutura 

Aeroportos 

Quantidade 2 Municípios atendidos Araguaína, Palmas (%) da região (%) do Brasil 

Chegada de turistas internacionais, 2019 Dado não disponível n/d n/d 
Embarques nacionais de passageiros em aeroportos, 2018 351.605 6,88 0,37 
Desembarques nacionais de passageiros em aeroportos, 2018 349.596 6,99 0,37 

Rodoviárias 

Principais municípios receptores, viagens 
interestaduais e internacionais, 2019 

Alvorada, Guarai, Gurupi, Palmas, Paraíso do 
Tocantins, Porto Nacional (%) da região (%) do Brasil 

Movimentação de passageiros em rodoviárias, 2019 118.313 15,01 0,30 
Rede viária avaliada pela pesquisa CNT, 2019 Total Rodovias estaduais 

 Extensão (km) 3.506 1.828 

Estado geral (%) 

Ótimo 1,31 0,00 
Bom 26,30 3,94 
Regular 39,67 42,56 
Ruim 21,45 32,93 
Péssimo 11,27 20,57 

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 Não há 
Site da marca de turismo Não há 

  
 




