
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 1 CONTEXTO 

 

1.1 Geral 
Região Norte Capital  Porto Velho Número de municípios 52 

Limites 

Norte Amazonas 

Divisão territorial 

Regiões Geográficas Intermediárias 2 
Leste Mato Grosso Regiões Geográficas Imediatas 6 
Sul Bolívia Mesorregiões Geográficas 2 
Oeste Acre, Bolívia Microrregiões Geográficas 8 

 Estado (%) da região (%) do Brasil  Estado Região Brasil 
Área (km2) 237.765,35 6,17 2,79 Grau de urbanização, 2010 (%) 73,55 73,53 84,36 
População, 2010 1.562.409 9,85 0,82 Densidade demográfica, 2010 (hab./ km2) 6,58 4,12 24,88 
População estimada, 2020 1.796.460 9,85 0,82 Densidade demográfica, est., 2020 (hab. /km2) 7,56 4,85 24,88 
1.2 Turismo 
Principais atrativos e/ou destinos turísticos Ji-Paraná, Vilhena (Pimenteiras, Cabixi, Vale do Guaporé), Guajará-Mirim, Ariquemes, Porto 

Velho (Distrito e Baixo Madeira), Ouro Preto do Oeste, Cacoal 

Principais segmentos 
turísticos  

Lazer (visita a amigos e parentes), turismo 
de pesca esportiva, etnoturismo, turismo 
ecológico e de contemplação 

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) 3,43 Região 4,61 Brasil 5,82 
Oferta turística cadastrada no Ministério do Turismo (MTur), 2019 (CADASTUR) 

H
ot

el
ei

ra
 Meios de hospedagem 110 Agências de turismo 213 Parques temáticos - Organizadoras de eventos  14 

Unidades 
habitacionais 

4.221 Acampamentos turísticos 1 Transportadoras turísticas 36 
Prestadoras de serviços de 
infraestrutura para eventos  

9 

Leitos 8.183 
Restaurantes, bares e 
similares 

31 Locadoras de veículos 3 Guias de turismo  4 

 2 GOVERNANÇA DE TURISMO 

 

2.1 Órgãos e instituições 

Órgão estadual de 
governança de turismo 

Superintendência Estadual de 
Turismo (Setur) 

Pasta exclusiva Endereço/ 
estrutura física Av. Farquar, 2986 - Pedrinhas, Porto Velho 

Sim 

Diretrizes 
institucionais 

 
 
Missão 

Promover o desenvolvimento econômico do 
Estado de Rondônia, por meio do fomento ao 
desenvolvimento local, da integração ao 
desenvolvimento regional, nacional e internacional e 
de políticas públicas sustentáveis, voltadas para o 
comércio, serviços e turismo. 

Quadro funcional e distribuição de responsabilidades 

Superintendente Estadual de Turismo 
Coordenador de Administração e Finanças 
Coordenador Geral de Turismo 
Controlador Interno 
Chefe de Gabinete 
Assessoria de comunicação 

Visão Ser referência pelo estabelecimento de políticas 
públicas inovadoras que se traduzam em um ato 
para o desenvolvimento e a prosperidade dos 
municípios. 

Estrutura organizacional, 
dez./2020 

30 funcionários: comissionados - 
22; efetivos - 8 

Procedimentos de gestão Lei de criação 

Valores Informação não encontrada Prestação de contas e transparência Sim 

Orçamento (Lei Orçamentária Anual) 2020 2021 

Órgão, entidade e/ou unidade orçamentária 11.004 Setur 11.004 Setur 

Descrição (fonte de recursos etc.) (R$) 
Recursos do tesouro: 2.024.163,00 

Outras fontes: 41.205.000,00 
Recursos do tesouro: 2.100.069,00 

Total (R$) 43.229.163,00 2.100.069,00 

Instâncias estaduais participativas  Conselho Fórum 

Legislação CONSETUR - Lei complementar 1.031/2019 Informação não encontrada 
Características Consultivo e propositivo Informação não encontrada 
Número de membros 33 membros Informação não encontrada 
Composição 19 membros do setor público e 14 membros da sociedade civil Informação não encontrada 
Frequência das atividades Semestral Informação não encontrada 
Outras instâncias envolvidas 
com a governança do turismo 

Lei 118/1986 autoriza a criação da Empresa Estadual de Turismo de Rondônia (Rondontur), porém não 
foram encontrados registros que mostrem sua extinção ou que tenha sido ativa. 
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Origem 
Não há, a Lei 1.221/2003 do Fundo para o Desenvolvimento do Turismo (Fundestur) foi revogada, segundo 
informações da Fecomércio RO  

Garantia de continuidade Não se aplica (não há fundo de turismo) 
Características Não se aplica (não há fundo de turismo) 

  2.2 Coordenação e planejamento  

 2.2.1 Turismo   

Política estadual de turismo 

Política Estadual de Desenvolvimento do Ecoturismo (Lei 1.412/2004) – Segundo informações da 
FECOMÉRCIO RO, “não está em atuação no momento” 

Objetivos 

A Política de Desenvolvimento do Ecoturismo estabelece como diretrizes: [...] 
Art.3°, I - a compatibilização das atividades de ecoturismo com a preservação;  
II - a conscientização da população local sobre a importância do ecoturismo, bem como a sua motivação e 
capacitação para a realização dessa atividade;  
III - a prevenção da poluição ambiental;  
IV- geração de emprego e renda e a promoção de ações de incentivo ao desenvolvimento econômico da região. 

Plano de turismo  
(1) Um novo norte, novos caminhos: Plano Estratégico Rondônia 2019-2023;  
(2) Plano de ação Setur - Gestão 2019-2022. 

 Data de 
abrangência 

(1) 2019-2023;  
(2) 2019-2022 

Autoria (órgão público de 
governança) 

(1) Governo do estado; (2) 
Superintendência Estadual de Turismo 

Número de 
páginas 

(1) 83; (2) 39 
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 Mercado turístico  Não analisado pelos documentos 
Oferta Segmentos: ecoturismo, turismo de pesca, rural, de aventura, histórico, gastronômico, de negócios e eventos 
Demanda Não analisado pelos documentos 

Governança Não analisado pelos documentos 
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Visão de futuro  (2) Que Rondônia tenha um turismo que seja reconhecido em amplitude Nacional e Internacional. 
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Diretrizes e 
estratégias 

(2) “Nós precisamos vender o estado para nós e criar o sentimento de pertencimento”. 

Objetivos e metas 

(1) Batalha: ter o maior crescimento percentual do PIB entre os estados do Brasil.  
Descrição: Facilitar o acesso ao crédito de empresas já instaladas, incentivar a abertura de novas empresas e 
oferecer melhores serviços para os turistas.  
Resultado-chave: Aumentar em 20% o fluxo de turistas e a taxa de ocupação dos hotéis e pousadas. 

Programas e projetos 

(2) Projetos de Incentivo ao Turismo, Projeto de Estruturação (placas de sinalização turística), Projeto de 
Qualificação (cursos e capacitações para agentes de turismo), Projeto de Conscientização (turismo educativo), 
Participação em feiras e publicidade, Projeto Revitalizações, Rally da Amazônia, Centro de Atendimento ao 
Turismo Móvel, Projeto Redação Turismo 

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 Existe o Observatório do Desenvolvimento Regional de Rondônia, mas não há dados sobre turismo. No 

momento de verificação (rechecagem) das informações, o portal estava fora do ar (http://www.odr.ro.gov.br/). 

Programas em curso 

Pelo site do órgão de governança do turismo: Programas 
Turismo Educativo, Redação Turismo, Conheça Porto 
Velho, Rondônia Tem Tudo, Viaja Mais Servidor 

Atividades ou equipamentos de 
apoio mantidas pelo poder público 

Centros de atendimento 
ao turista 

Regiões turísticas, 
MTur, 2019 

7 

Municípios turísticos, MTur, 2019 25 (%) do estado 48,08 

Por categoria 
2013: A - 1, B - 0, C - 6, D - 12, E - 0 
2016: A - 1, B - 0, C - 4, D - 9, E - 0 

2017: A - 1, B - 1, C - 5, D - 14, E - 1 
2019: A - 1, B - 2, C - 4, D - 16, E - 2 

  
 

RONDÔNIA 

 
 

2.2.2 Outros   
 

Plano de Governo 
2018-2022: 
proposições para 
o turismo 

Nosso objetivo é inserir Rondônia no segmento do mercado global de turismo, de modo a ocupar uma posição condizente 
com a sua economia e com as belezas tropicais de nosso estado.  
Incentivo ao crescimento dos investimentos em infraestrutura turística, para permitir a expansão da atividade e a melhoria 
da qualidade do produto para o turista nas diversas regiões do estado.  
Promoção dos valores culturais, ecológicos, gastronômicos dentre outros que possam gerar fluxo nacional e internacional 
de turismo para o estado de Rondônia. 

Lei de Diretrizes 
Orçamentárias 

Projetos não listados 

 Plano Plurianual de Investimentos 2020-2023 

Programa: 2108-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 
 
Justificativa: Rondônia conta com vários atrativos turísticos: naturais, históricos, religioso, ecoturismo, esporte e lazer, culturais, exposições 
agropecuárias, entre outros, sendo possível transformar esses segmentos em produtos turísticos vendáveis, que gerará emprego, renda e 
tributos para o estado, além de aquecer a economia. Nesse sentido, torna-se necessário explorar esse potencial, visto que o turismo é a 
terceira indústria que mais cresce no mundo, ficando atrás apenas da aviação e do setor petrolífero, sendo considerada indústria limpa não 
poluente. Para consecução dos objetivos desse Programa serão empenhados esforços de estruturação e melhoria de atrativos turísticos do 
estado, apoio às ações do CADASTUR dentro e fora do estado, participação da Setur em eventos e feiras dentro e fora do estado, 
elaboração do Plano Estadual de Turismo, apoio da Setur em eventos de cunho turístico, visita técnica aos municípios do estado, mapa da 
regionalização do turismo em RO/ mapa do turismo brasileiro. 
 
Objetivo: Apoiar os empreendimentos turísticos na renovação de cadastros e cadastramentos iniciais dos empreendimentos (agência de 
viagens, hotéis, pousadas, guias turísticos etc.) no Sistema Cadastur. 
Indicador: Aumento do número de empreendimentos turísticos cadastrados no Sistema CADASTUR no estado de Rondônia. 
Índice de referência: 50 unidades, 2019 
Índice esperado: 2020: 50; 2021: 55; 2022: 60; 2023: 65 
 
Objetivo: Apoiar e fomentar a atividade turística com vistas a geração de empregos e renda com adesão de novos municípios no Mapa do 
Turismo Brasileiro, objetivando aumento de receita para o estado. 
Indicador: Aumentar o número de Municípios de Rondônia no Mapa do Turismo Brasileiro 
Índice de referência: 24 unidades, 2019 
Índice esperado: 2020: 24; 2021: 24; 2022: 26; 2023: 26 
 
Objetivo: Capacitação de Profissionais para o Desenvolvimento do Turismo (cursos de aperfeiçoamento em geral) 
Indicador: Curso de capacitação de profissionais do Turismo 
Índice de referência: 0 unidades, 2019 
Índice esperado: 2020: 48; 2021: 48; 2022: 48; 2023: 48 
 
Objetivo: Novos empregos criados com o desenvolvimento do Turismo, gerando oportunidades para a população do estado de Rondônia  
Indicador: Criação de novos empregos voltado ao Turismo 
Índice de referência: 12.534 unidades, 2018 
Índice esperado: 2020: 12.984; 2021: 13.434; 2022: 13.884; 2023: 14.334 
 
Ação: 2108.1215-PROMOVER A OFERTA DE TURISMO 
Finalidade: Promover a oferta de turismo, através de investimentos na estruturação e custeio de atrativos, visando melhores produtos.  
Modo de execução: Desenvolver ações para captação de recurso junto ao Ministério do Turismo, visando investimento nos pontos 
considerados atrativos voltado ao turismo dentro do estado, como construções e revitalizações, e implantação de programas sociais como o 
Programa Viaja Mais Servidor.  
Despesas de capital: total geral – 2020: R$ 41.212.004; 2021: R$ 7.304; 2022: R$ 7.604; 2023: R$ 7.904 
 
Ação: 2108.2194-PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO 
Finalidade: Garantir recursos visando a promoção das atividades de apoio e divulgação do turismo de Rondônia.  
Modo de execução: Desenvolver ações (participação em feiras/eventos, visita técnica aos municípios do estado, mapa da regionalização do 
turismo em RO/ Mapa do Turismo Brasileiro, convênios, material de divulgação promocional turístico, mídias etc.), para fomentar o apoio na 
promoção aos atrativos e produtos turísticos de Rondônia, nos níveis municipal, estadual, nacional e internacional, visando atrair turistas ao 
estado. 
Despesas de capital: total geral – 2020: R$ 253.824; 2021: R$ 255.012; 2022: R$ 256.284; 2023: R$ 257.628 
 

 

 
2.3 Legislação de turismo 

Constituição estadual 

Seção VII Do Turismo  
Art. 184 - O Estado apoiará e incentivará o turismo como atividade econômica, reconhecendo-o como forma de 
promoção e desenvolvimento social e cultural.  
Art. 185 - O Estado, juntamente com os segmentos envolvidos no setor, definirá a política estadual de turismo, 
observadas as seguintes diretrizes e ações:  
I - adoção de plano integrado e permanente, para o desenvolvimento do turismo no Estado, atendidas as 
peculiaridades regionais;  
II - criação de colônia de férias, observado o disposto no inciso anterior;  
III - desenvolvimento da infraestrutura e conservação de parques estaduais, reservas biológicas, monumentos 
históricos e religiosos, bem como todo o potencial que venha a ser de interesse turístico;  
IV - estímulo à produção artesanal típica de cada região do Estado, mediante política de redução ou de isenção de 
tarifas devidas, conforme especificação em lei;  
V - apoio a programas de orientação e divulgação do turismo regional;  
VI - regulamentação do uso, ocupação e fruição dos bens naturais e culturais de interesse turístico;  
VII - criação de um fundo de assistência ao turismo, para conservação de monumentos históricos;  
VIII - proteção ao patrimônio ecológico e histórico-cultural do Estado e dos Municípios;  
IX - apoio à iniciativa privada no desenvolvimento de programas de lazer e entretenimento para a população;  
X - criação de centros de artesanato.  
Parágrafo único - A política de execução e incentivo ao turismo competirá ao órgão encarregado pela atividade de 
turismo, no que couber, e à iniciativa privada, de acordo com o plano estabelecido no inciso I deste artigo. 

Legislação estadual 
relevante 

- Lei 1.412/2004 – Estabelece a política estadual de desenvolvimento do ecoturismo 
- REVOGADA - Lei 1.617/2006 – Dispõe sobre o Plano Integrado para o Desenvolvimento do Turismo Rondoniense – 
Plandestur (informações da FECOMÉRCIO RO) 
- Lei Complementar 664/2012 – Estabelece requisitos mínimos para a criação de estâncias no Estado de Rondônia. 
Observações da FECOMÉRCIO RO: esta lei não contempla questões orçamentárias, e com isso todos os 
pedidos estão sendo cancelados, restando somente dois municípios hoje: Guajará Mirim e Ouro Preto do 
Oeste 

Incentivo e apoio/ 
recursos a municípios 
turísticos 

Estâncias turísticas - Lei Complementar 
664/2012: Art. 12 A SETUR promoverá o 
fomento de urbanização e melhoria das 
estâncias. 

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

O Programa Invest RO tem oportunidades de investimento na área de 
turismo 
Tipo de incentivo Fiscal 

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

2017 3.404.436 4.656.850 
2018 0 1.086.345 
2019 0 267.225 
2020 0 26.364.464 

 

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 37,5 Internet nos principais pontos turísticos 

Telefonia móvel, cumprimento de meta, 2020 (%) Atendimento 15,0 O serviço é oferecido em alguns pontos 
do estado por diferentes órgãos do 
governo federal ou municipal 

Conexão de dados 94,7 
Rede 100,0 

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

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 968 Ensino superior, 
2019 

Presencial, estabelecimentos 33 
Ensino médio 246 Educação a distância, polos 185 

Educação profissional, estabelecimentos, 2020 Técnica de nível médio 42 

Sistema S 
SESI 11 SENAC 7 SESCOOP 1 SESC 8 
SENAI 10 SENAR 1 SEST SENAT 1 SEBRAE 39 

 

 4 INOVAÇÃO 

 

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

Remapeamento dos pontos turísticos para o 
desenvolvimento das políticas públicas 

Desenvolvimento da pesca esportiva 
como segmento turístico 

Projeto de Familiarização Turística 
(famtour) em Rondônia para 
influenciadores digitais, agentes e 
guias de viagem 

 

 
 

4.2 Processos e gestão 

Plano de retomada 

Há notícias sobre o lançamento do Plano de 
Retomada ao Turismo (setembro/2020), porém 
ele não foi encontrado. 

Autoria e 
data 

n/a  
Número de 
páginas 

n/a 

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 

M
ar

ca
 d

e 
tu

ris
m

o 

Logomarca Não há Slogan Rondônia Tem Tudo 
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Canal da Setur 
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Canal da Setur 

S
ite

 

Link https://rondoniatemtudo.ro.gov.br/ 

Layout 
Impressão geral 

Chamativo, estruturado, diferentes 
ferramentas de pesquisa 

Fotos refletem posicionamento e mostram 
diferencial Sim 

Imagens e vídeos Sim Atualização  Sim 

Abas 

Abas disponíveis 

O que você está procurando?, Conheça 
alguns atrativos turísticos em Rondônia, 
Roteiros turísticos, Viaja mais servidor, Mapa 
interativo, Parceiros 

Conteúdo organizado por segmento Sim 

“Quem somos” Não Conteúdo organizado por cidades 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 

TURISMO. Viva Experiências Únicas 
em Rondônia. Explore os melhores passeios 
turísticos, hotéis e restaurantes em todo o 
Estado. Todos os Municípios, Alta ... 

Informações disponíveis 
para consulta interativa 
ou download 

Roteiros, prestadores de 
serviços turísticos 

Informações sobre 
Covid-19 

Não Adaptado para dispositivo móvel Não 
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SETUR RO 
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@seturro 
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Turismo Rondônia 

S
ite

 

Link http://www.rondonia.ro.gov.br/setur/ E-mail turismo@setur.ro.gov.br 

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

Imagens e vídeos Sim 
Atualização  Sim 

Abas 
Abas disponíveis 

Sobre, ações turísticas, notícias, 
publicações, multimidia, contato 

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 e 
relacionadas a turismo 

Metadescrição 

Portal do Governo do Estado de Rondônia. 
Aqui você encontra todo o conteúdo 
institucional e notícias relacionados ao 
Governo do Estado de Rondônia. 

Informações disponíveis 
para consulta interativa 
ou download 

Mapa de regionalização 

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 

Sim, Viaja Mais Servidor 
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Facebook 

Nome oficial da página 
Setur RO - Superintendência estadual 
de turismo 

Descrição na página "sobre" Não 

Link https://www.facebook.com/turismoemrondonia Fotos e vídeos Sim 
Seguidores 2.577 Frequência de postagem Alta (todo dia) 
Curtidas 2.424 Posts e engajamento Baixo (poucas curtidas e 

comentários) 
Avaliações Não há opção para avaliações Informações sobre Covid-19 Não 
Capa Logo oficial da Setur 

Instagram 

Nome de usuário @seturro Uso de links Não 
Tipo do perfil Organização governamental Seguidores 4.225 
Foto de perfil Imagem com pontos turísticos, sem logomarca. Destaques Sim, com fotos, vídeos e capa 

Biografia 
Em português. Pede para usar as hashtags 
#vivarondonia e #rondoniatemtudo 

Verificado Não 

Posts 

Publicações 364 Frequência de posts Alta (todo dia) 
Reels Sim Propósito claro e fotos Sim, conteúdo promocional e institucional 
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 do destino, informações 
institucionais 

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

Legenda interativa Razoável 
Youtube Link https://www.youtube.com/channel/UCSRXVj8MSQ6S-J1pfV9p_OA 

   Número de vídeos 40 Número de inscritos 31 Visualizações 799 
 

Google 
"(estado) + 
turismo" 

Governo do estado (1ª e 2ª); 
Rondônia Tem Tudo - Setur (3ª) 

“o que fazer em 
(estado)” 

Governo do estado (6ª e 7ª); Rondônia Tem 
Tudo - Setur (9ª) 

  

TripAdvisor: o que 
fazer (estado) 

Link 

https://www.tripadvisor.com.br/Tourism-
g303555-State_of_Rondonia-
Vacations.html 

Página do estado Sim, separado por segmentos 

10 
principais 
cidades 

Porto Velho, Cacoal, Ouro Preto 
do Oeste, Vilhena, Guajará-Mirim, 
Pimenta Bueno 

10 
principais 
atrações 

Memorial Rondon, Parque Natural de Porto Velho, 
Espaço Alternativo de Porto Velho, Capela de Santo 
Antônio de Pádua, Vale das Cachoeiras, Balneário 
Cachoeirinha, As Três Caixas d'Água, Estrada de 
Ferro Madeira Mamoré, Mercado Cultural, Catedral 
Sagrado Coração de Jesus 

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 oferecidos pelo Instituto Estadual de 
Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep). A seção de Cursos e 
Capacitação, entretanto, está desatualizada. 

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$) 44.914 11,59 0,64 
Produto interno bruto (PIB) per capita, 2018 (R$) 25.554,31 119,89 76,07 
Atividades Características do Turismo População na força de 

trabalho, 2019 (%) 
Estado Região Brasil 

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

2016 28.366.011,30  0,96 5.177 2,27 Taxa de participação 63,13 61,00 62,60 
2017 28.100.253,59  0,88 5.180 2,31 Taxa de desocupação 8,07 11,60 11,70 
2018 27.563.557,75  0,72 5.178 2,28 Rendimento médio real do 

trabalho principal, 2019 (R$) 1.914 1.639 2.229 
2019 28.252.876,17  0,67 5.168 2,22 

 

 5.2 Sociocultural 
  Estado Brasil  Estado Região Brasil 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 2017 0,725 0,778 Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), 2017 0,191 0,283 0,243 
 IDH Educação 0,703 0,742  IVS Infraestrutura urbana 0,058 0,207 0,204 
 IDH Longevidade 0,776 0,850  IVS Capital humano 0,260 0,283 0,226 
 IDH Renda 0,699 0,747  IVS Renda e trabalho 0,254 0,358 0,300 
Patrimônio cultural  Estadual Federal Índice de Gini da distribuição do rendimento 

domiciliar per capita, 2019 0,472 0,537 0,543 
 Material Bens tombados 5 4 
 

Imaterial 
Bens culturais inventariados - 0 Energia elétrica, domicílios com atendimento 

por rede geral, 2019 (%) 99,4 96,1 99,5 
Bens registrados 0 3 

Patrimônio 
arqueológico 

Bens tombados - 0 
Saúde 
pública 

Taxa de mortalidade infantil, 2020 
(ano de projeção 2018, ‰) 18,43 15,82 11,56 

Bem arqueológico 349 - 
Comunidades tradicionais Esperança de vida ao nascer, 2020 

(ano de projeção 2018, anos) 
72,09 73,06 76,74 

Quilombolas Terras indígenas 

 
 

8 
Quantidade Área protegida (ha) (%) do estado Segurança 

pública 
Taxa de homicídios, 2017 (por 
100 mil habitantes) 30,68 47,43 31,59 

27 6.365.648,20 26,770,27 

5.3 Ambiental 

Unidades de 
conservação 

Federais, uso público e 
turismo, 2019 

Unidades 13 
Estaduais 

Unidades 38 
Área protegida (ha) 4.106.739 Área protegida 

(ha) 2.098.134 
Visitantes 2.384 

Área federal e estadual protegida em relação à área total do estado (%) 0,26 
 (%) da região (%) do Brasil  (%) da região (%) do Brasil 

Domicílios, 2019 (em 1.000) 593 11,0 0,8 População total, 2019 1.800.000 9,8 0,9 
 Estado Região Brasil  Estado Região Brasil 

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

16,0 58,8 85,5 
Água, população total com 
atendimento por rede, 2019 (%) 

46,9 57,5 83,7 

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

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

5,9 12,3 54,1 

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

65,2 72,4 84,4 
Resíduos sólidos, cobertura de 
coleta domiciliar, 2019 (%) 

85,3 84,4 92,1 

 6 ACESSO E ACESSIBILIDADE 

 

6.1 Infraestrutura 

Aeroportos 

Quantidade 4 Municípios atendidos Cacoal, Vilhena, Ji-Paraná, Porto Velho (%) da região (%) do Brasil 
Chegada de turistas internacionais, 2019 Dado não disponível n/d n/d 
Embarques nacionais de passageiros em aeroportos, 2018 488.833 9,56 0,51 
Desembarques nacionais de passageiros em aeroportos, 2018 492.048 9,84 0,52 

Rodoviárias 

Principais municípios receptores, viagens 
interestaduais e internacionais, 2019 

Ariquemes, Ji-Paraná, Pimenta Bueno, 
Porto Velho, Vilhena (%) da região (%) do Brasil 

Movimentação de passageiros em rodoviárias, 2019 226.861 28,78 0,57 
Rede viária avaliada pela pesquisa CNT, 2019 Total Rodovias estaduais 

 Extensão (km) 1.897 Não avaliado 

Estado geral (%) 

Ótimo 1,05 Não avaliado 
Bom 33,05 Não avaliado 
Regular 53,35 Não avaliado 
Ruim 10,17 Não avaliado 
Péssimo 2,37 Não avaliado 

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 

  
 


