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Introdução 

O presente documento consiste na Proposta Preliminar do PDTIS para a região de Peixe. Este 

relatório interliga-se com o Produto “Plano de Ação para o município de Peixe”, apresentado 

anteriormente no âmbito do PDTIS, tal como preconizado nos Termos de Referência. O 

objetivo primordial deste relatório pretende uma análise pormenorizada das ações prioritárias 

elencadas no Plano de Ação, cuja proposta metodológica de seleção foi amplamente descrita 

no referido produto. A partir de dados e estudos prévios, produzidos e relatados nos produtos 

anteriores do PDTIS, tal como o Diagnóstico do Município de Peixe, esta Proposta Preliminar 

permite um mergulho aprofundado nos projetos e ações que idealmente poderão ter lugar no 

Estado do Tocantins, contemplando todos os eixos temáticos envolvidos. 

Esta Proposta Preliminar do PDTIS encontra-se estruturada em três capítulos. No primeiro 

capítulo está apresentado o conjunto de ações propostas para a região, caracterizadas de 

modo a expor detalhes tais como seu objetivo, descrição, justificativa, custo estimado, 

benefícios, entidades responsáveis e efeitos esperados com a sua implementação, dentre 

outros aspectos e informações, os quais estão sistematizados em um modelo de ficha de 

projeto. 

O segundo capítulo desta Proposta Preliminar do PDITS traz uma avaliação dos impactos 

potenciais esperados a partir da implementação de tais ações priorizadas, tanto os positivos 

quanto os negativos, analisados a partir de quatro parâmetros sob os quais seus efeitos 

poderão desdobrar-se: ambiental, social, econômico e cultural. 

 Por fim, o terceiro e último capítulo do presente documento traz uma seleção de mecanismos 

de acompanhamento e avaliação, tanto para as ações definidas no âmbito do PDITS para Peixe 

(Indicadores de Impacto) como para o PDTIS (Indicadores de Realização), os quais possuem o 

objetivo de possibilitar a execução de um detalhado monitoramento da evolução do turismo 

na região. 

Os aspectos apresentados no presente documento de forma preliminar servirão para embasar 

a elaboração da versão final dos Planos de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável 

para a região de Peixe, a partir da aprovação dos produtos precedentes, e englobando 

contribuições obtidas através de consultas públicas e workshops presenciais desenvolvidos 

junto ao trade turístico local. 
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É importante referir que os aspectos abordados no presente relatório dizem respeito à 

segunda porção do item 7 e à totalidade do item 8 dos Termos de Referência, em 

complementaridade ao Plano de Ação para o município de Peixe. 

A Proposta Preliminar do PDITS foi desenvolvida individualmente para cada uma das quatro 

regiões abrangidas pelo PDITS – Serras Gerais, Peixe, Vale dos Grandes Rios e Bico do 

Papagaio. Por esta razão, o modelo das fichas contendo a descrição das ações propostas 

apresenta uma estrutura comum. A finalidade desta abordagem comum é garantir um 

desenvolvimento homogêneo, possibilitando uma intervenção integrada e global em todas as 

áreas temáticas e para todas as regiões abrangidas pelo PDITS. Apesar deste caráter estrutural 

semelhante, os projetos e ações apresentados foram selecionados e analisados levando em 

consideração as características e peculiaridades da realidade local de cada região.  

Este modelo integrado possibilitará uma homogeneização da oferta turística em todas as 

regiões abarcadas pelo PDITS, visando gerar excelentes níveis de satisfação dos turistas e um 

desenvolvimento mais equânime da totalidade da área pretendida. 
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1. Descrição das Ações Propostas 

O presente capítulo serve para apresentar as fichas das ações que foram definidas como 

prioritárias no capítulo 2 - “Seleção e Priorização das Ações” pertencente ao produto P5 -

“Plano de Ação para Peixe”, parte do PDITS. As fichas apresentadas são por isso 

correspondentes a ações a implementar no curto prazo, nos primeiros 18 meses de 

implementação do PDITS, e servirão como base para as restantes ações definidas no P5. As 

fichas foram elaboradas de acordo com os termos de referência do PDITS, incluindo os 

seguintes itens: 

 Objetivo; 

 Justificativa; 

 Área de abrangência;  

 Efeito esperado no desenvolvimento turístico; 

 Benefícios e beneficiários; 

 Descrição da ação; 

 Responsáveis pela execução; 

 Entidade responsável pela implantação/ operação/ manutenção da obra ou serviço (se 

procede) e custo estimado; 

 Custo estimado e fonte de financiamento; 

 Gastos estimados de Operação; 

 Normas de Legislação Ambiental exigida por lei; 

 Indicadores de Acompanhamento e fontes de verificação destes indicadores; 

 Relação com outras ações quanto ao Cronograma; 

 Nível de Avanço: indicar se existem projetos básicos ou executivos ou termos de 

referências ou indicar se solicita reconhecimento retroativo. 
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Tabela 1. Investimentos do PDITS – Primeiros 18 meses 

EIXO E AÇÃO ÁREA DE ABRANGÊNCIA 
CUSTO 

R$ U$ 

Eixo 1: Produto Turístico 

1.1 Elaboração de modelo detalhado de inventário turístico municipal em Peixe Peixe 45.000,00 12.311,23 

1.4 Criação do produto turístico “Tocantins Aventura" Peixe 135.000,00 36.933,68 

1.5 Criação do produto turístico "Conhecendo o Tropeço" Peixe 135.000,00 36.933,68 

1.7 
Investimento e recuperação de infraestrutura turística na Lagoa do Romão, 
Praia da Tartaruga, Arquipélago do Tropeço e Ilha do Sossego 

Peixe 1.350.000,00 369.336,84 

1.9 Estímulo ao empreendedorismo no segmento náutico Peixe 335.000,00 91.650,25 

Subtotal Eixo Produto Turístico 2.000.000,00 547.165,68 

Eixo 2: Comercialização 

2.1 
Desenvolvimento e implementação do Plano de Marketing Estratégico para 
Peixe 

Peixe 750.000,00 205.187,13 

2.3 
Definição de ações de Marketing e promoção conjunta com o Jalapão, Serras 
Gerais e Palmas 

Jalapão e Serras Gerais (Regiões), 
Palmas e Peixe (Municípios) 

356.000,00 97.395,49 

Subtotal Eixo Comercialização 1.106.000,00 302.582,62 

Eixo 3: Infraestrutura 

3.1 Implementação de sinalização indicativa e turística em Peixe Peixe 335.000,00 91.650,25 

Subtotal Eixo Infraestrutura 335.000,00 91.650,25 

Eixo 4: Fortalecimento Institucional 
4.2 Elaboração de capacitação transversal do trade turístico Peixe 84.000,00 22.980,96 

4.8 Implementação de Conselho Municipal de Turismo em Peixe Peixe 35.000,00 9.575,40 

Subtotal Eixo Fortalecimento Institucional 119.000,00 32.556,36 

Eixo 5: Gestão Ambiental 
5.1 Plano de manejo turístico geral (Peixe) e para os atrativos turísticos Peixe 200.000,00 54.716,57 

Subtotal Eixo Gestão Ambiental 200.000,00 54.716,57 

TOTAL 3.760.000,00 1.028.671,48 

A estimativa de investimento é apresentada em duas moedas – real e dólar – assumindo US$ 1 = R$ 3,6552 como taxa de câmbio para efeitos de conversão. Esta taxa representa o valor médio da taxa de 
câmbio para compra de dólar dos EUA em 2018, segundo dados do Banco Central do Brasil. 
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COMPONENTE 1 – Produto Turístico 

Título da Ação Elaboração de modelo detalhado de inventário turístico municipal em Peixe 

Componente Produto Turístico  Área Temática: Organização de informação de base 

Objetivo Dotar o município de Peixe de um instrumento básico na gestão turística: Inventário Turístico 

Justificativa 
O município de Peixe não possui atualmente inventário turístico. Tal situação consiste numa lacuna básica e evidente de um instrumento 
basilar tanto para a gestão estratégica a longo prazo como a diária da atividade turística. Deste modo, da presente ação resultará que o 
município passe a deter um inventário atualizado, com informação útil e suficiente, que sirva como mapa geral da oferta turística local.   

Área de 
abrangência 

Município de Peixe 

Efeito esperado Aumento da informação existente no município acerca da sua oferta turística e ao estado de conservação da mesma. 

Benefícios 
Maior informação de base por parte da prefeitura para a 
definição de estratégicas turísticas. 

Beneficiários Prefeituras 

Descrição 

O modelo detalhado de inventário turístico a ser elaborado pela presente ação servirá como elemento basilar na construção de políticas 
públicas de desenvolvimento do setor turístico para Peixe, funcionando como um farol para nortear todo um leque de futuras iniciativas a 
serem desenvolvidas dentro do Turismo no município. O inventário permitirá aos agentes públicos locais obter uma imagem geral e 
atualizada dos atrativos e infraestruturas turísticas existentes, ultrapassando deste modo uma forte lacuna existente na gestão do 
turismo.  
A elaboração de um modelo de inventário turístico permitirá assim que Peixe realize uma mais pormenorizada avaliação da realidade 
atual, tirando proveito e fortalecendo subsetores melhor estruturados, bem como definir políticas públicas e construir ações futuras mais 
bem embasadas e focadas em áreas-chave, que efetivamente necessitem de reforço. Assim, o inventário turístico permitirá a mobilização 
de diversos setores e atores ligados à cadeia turística e servirá como base para iniciativas e parcerias públicas e privadas, e ainda irá 
configurar um instrumento norteador de políticas e legislações que beneficiem o Turismo. 

Responsáveis pela 
execução 

ADETUC 
Responsáveis pela 
implementação/operação/
manutenção 

ADETUC, Prefeituras 

Fonte de 
financiamento 

Governo do Estado / 
Prodetur 

Custo estimado US$ 12.311 
Custo estimado 
operação 

Não se aplica 

Normas de 
Legislação 
Ambiental exigidas 

Não se aplica 
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por lei 

Indicadores de 
acompanhamento 

Existência de inventário turístico em Peixe Fontes de verificação 
Centro de Atendimento ao Turista (CAT) e 
Sistema de Informação e Marketing (SIM) 

Relação com outras 
ações quanto ao 
cronograma 

Ação inicial 

Nível de avanço 

Projeto Básico Projeto Executivo Termo Referência Reconhecimento Retroativo 

Sim Sim Sim Sim 

Não Não Não Não 

 

Título da Ação Criação do produto turístico “Tocantins Aventura" 

Componente Produto Turístico  Área Temática: Produtos e roteiros segundo a estratégia 

Objetivo Promover a prática de diversas atividades aquáticas no município de Peixe 

Justificativa 
Sendo que Peixe possui atrativos turísticos naturais com coma um forte vertente aquática, a presente ação visa promover o 
desenvolvimento de atividades que potenciem a utilização do rio Tocantins, suas praias e ilhas.  

Área de 
abrangência 

Município de Peixe 

Efeito esperado Aumento da diversidade dos segmentos turísticos praticados em Peixe  

Benefícios 
Incremento da prática de diversas atividades turísticas 
ligadas ao rio Tocantins resultará uma maior notoriedade 
de Peixe como destino turístico 

Beneficiários 
Atividades e população relacionada com a 
atividade turística, e turistas pelo aumento 
da oferta disponível 

Descrição 

A existência de recursos naturais tais como rio, praias, ilhas e arquipélagos, propicia a prática de um conjunto de atividades que consigam 
tirar proveito dos recursos naturais existentes em Peixe. Deste modo, a presente ação tem como objetivo promover um maior 
desenvolvimento dos segmentos de turismo esportivo e de aventura na região da Ilha do Bananal. Para tal, é proposta a criação e 
comercialização do produto turístico “Tocantins Aventura”, cujo intuito é dotar o município de condições para o desenvolvimento do 
segmento de pesca esportiva e atividades aquáticas fluviais, tais como boia-cross, rafting, caiaque, canoagem, floating, entre outras. 
Pretende-se, deste modo, tornar o município de Peixe numa referência na prática de atividades de lazer (pesca) e radicais (aventura) de 
rio.  

Responsáveis pela ADETUC Responsáveis pela Prefeitura de Peixe 
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execução implementação/operação/
manutenção 

Fonte de 
financiamento 

Governo do Estado / 
Prodetur 

Custo estimado US$ 36.934 
Custo estimado 
operação 

Não se aplica 

Normas de 
Legislação 
Ambiental exigidas 
por lei 

NATURATINS 

Indicadores de 
acompanhamento 

Número de atividades esportivas relacionadas com o rio 
Tocantins 

Fontes de verificação 
Centro de Atendimento ao Turista (CAT) e 
Sistema de Informação e Marketing (SIM) 

Relação com outras 
ações quanto ao 
cronograma 

Ação inicial 

Nível de avanço 

Projeto Básico Projeto Executivo Termo Referência Reconhecimento Retroativo 

Sim Sim Sim Sim 

Não Não Não Não 

 

Título da Ação Criação do produto turístico “Tocantins Aventura" 

Componente Produto Turístico  Área Temática: Produtos e roteiros segundo a estratégia 

Objetivo Promover o atrativo turístico de Peixe denominado de Arquipélago do Tropeço  

Justificativa 
O município de Peixe possui um atrativo distintivo a nível estadual e nacional, já que o Arquipélago do tropeço com as suas 366 ilhas 
trata-se de um dos maiores do mundo. Este atrativo deverá tornar-se na imagem característica do município, potenciando o turismo no 
município.  

Área de 
abrangência 

Município de Peixe 

Efeito esperado Desenvolvimento de um maior número de atividades turísticas decorridas no arquipélago do tropeço 

Benefícios 
Aumento do fluxo turístico no arquipélago do tropeço e 
no município de Peixe em geral 

Beneficiários 
Agentes do trade turístico e população 
local 

Descrição O Arquipélago do Tropeço apresenta condições únicas e diferenciadoras para se tornar na imagem de marca do município de Peixe, e 
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mesmo da região da Ilha do Bananal. Possuindo um total de 366 ilhas, o arquipélago apresenta condições particulares para a prática de 
diversas atividades turísticas, nomeadamente nos segmentos de aventura, natureza, ecoturismo, e pesca esportiva entre outros. As 
condições únicas que apresenta, tornam este atrativo no maior arquipélago tropical do mundo, e terceiro em geral. Fica deste modo 
evidenciado o potencial diferenciador a nível municipal, estadual e até nacional para tornar o Arquipélago do Tropeço numa forte 
imagem de marca turística.  
Deste modo, a presente ação prevê a consolidação dos segmentos turísticos do Arquipélago do Tropeço a partir da utilização dos seus 
recursos naturais. A intenção é que haja investimento em infraestruturas e serviços básicos para embasar o desenvolvimento, promoção 
e comercialização destes produtos turísticos, o que possibilitará aos turistas uma experiência de aproveitamento do rio através de 
passeios em diferentes tipos de embarcações. Assim, haverá a necessidade de cadastramento de barqueiros e guias turísticos, em 
constante interface com as associações de barqueiros. Fica assim evidente a necessidade de uma estreita cooperação entre todos os 
intervenientes que compõem o trade turístico local.  

Responsáveis pela 
execução 

ADETUC 
Responsáveis pela 
implementação/operação/
manutenção 

Prefeitura de Peixe 

Fonte de 
financiamento 

Governo do Estado / 
Prodetur 

Custo estimado US$ 36.934 
Custo estimado 
operação 

Não se aplica 

Normas de 
Legislação 
Ambiental exigidas 
por lei 

NATURATINS 

Indicadores de 
acompanhamento 

Número de produtos turísticos existentes no Arquipélago 
do Tropeço, volume turístico anual no atrativo 

Fontes de verificação 
Centro de Atendimento ao Turista (CAT) e 
Sistema de Informação e Marketing (SIM) 

Relação com outras 
ações quanto ao 
cronograma 

Ação inicial 

Nível de avanço 

Projeto Básico Projeto Executivo Termo Referência Reconhecimento Retroativo 

Sim Sim Sim Sim 

Não Não Não Não 
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Título da Ação 
Investimento e recuperação de infraestrutura turística na Lagoa do Romão, Praia da Tartaruga, Arquipélago do Tropeço e Ilha do 
Sossego 

Componente Produto Turístico  Área Temática: Produtos e roteiros segundo a estratégia 

Objetivo Dotar os principais atrativos de Peixe de condições ótimas para recebimento de fluxos turísticos 

Justificativa 
Visto que os atrativos turísticos de Peixe apresentam, na sua maioria, condições precárias no que concerne à oferta de infraestrutura 
turística, torna-se necessário o investimento para a promoção de um turismo de qualidade e que possa atrair um número suficiente de 
turistas. Para tal, é imperativo que as condições que os atrativos apresentam sejam de acordo com as expectativas dos visitantes.  

Área de 
abrangência 

Município de Peixe 

Efeito esperado Maior notoriedade do município de Peixe enquanto destino turístico 

Benefícios 
Incremento da satisfação dos visitantes e consequente 
registro de um maior número de turistas  

Beneficiários Turistas e população local 

Descrição 

A melhoria da infraestrutura turística para os atrativos prioritários (Lagoa do Romão, Praia da Tartaruga, Arquipélago do Tropeço e Ilha do 
Sossego) tem como objetivo, a curto prazo, a execução de uma série de iniciativas a serem implantadas no sentido de primeiramente 
consolidar a experiência turística já atualmente verificada nestes atrativos, enquanto pontos turísticos prioritários na região de Peixe. Tal 
servirá para alterar significativamente o modo como os serviços turísticos são prestados atualmente em diversas áreas (limpeza, 
conservação, segurança, diversidade de atividades oferecidas, etc.). O objetivo é melhorar significativamente a experiência do turista, 
aumentando a sensação de qualidade do serviço prestado, fazendo com que o turista repita a visita à região e a recomento a outros 
potenciais visitantes.  
A longo prazo, pretende-se que os investimentos alterem o modo como é realizada a gestão dos atrativos turísticos em Peixe. As 
mudanças efetuadas devem assegurar que existe uma visão a longo prazo que ofereça garantias de que as estratégias definidas são 
implementadas de forma eficiente e ambientalmente sustentável. A obtenção de uma maior visibilidade é, por isso, o grande objetivo a 
longo prazo, a ser obtida pelo investimento em infraestrutura nos atrativos que atualmente funcionam como elementos de atração de 
fluxos turísticos.    

Responsáveis pela 
execução 

ADETUC 
Responsáveis pela 
implementação/operação/
manutenção 

Prefeitura de Peixe 

Fonte de 
financiamento 

Governo do Estado / 
Prodetur 

Custo estimado US$ 369.337 
Custo estimado 
operação 

Não se aplica 

Normas de 
Legislação 

NATURATINS 
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Ambiental exigidas 
por lei 

Indicadores de 
acompanhamento 

Volume turístico e tempo médio de permanência do 
turista; Maior arrecadação de impostos devido ao 
desempenho turístico 

Fontes de verificação 
Centro de Atendimento ao Turista (CAT) e 
Sistema de Informação e Marketing (SIM) 

Relação com outras 
ações quanto ao 
cronograma 

Ação inicial 

Nível de avanço 

Projeto Básico Projeto Executivo Termo Referência Reconhecimento Retroativo 

Sim Sim Sim Sim 

Não Não Não Não 

 

Título da Ação Estímulo ao empreendedorismo no segmento náutico  

Componente Produto Turístico Área Temática: Produtos e roteiros segundo a estratégia 

Objetivo Tornar o município de Peixe um destino de excelência para a prática de atividades náuticas 

Justificativa 
O município de Peixe possui um conjunto de atrativos turísticos relacionados de algum modo com o Rio Tocantins, que dotam Peixe de 
condições naturais que potenciam a prática de diversas atividades náutica.  

Área de 
abrangência 

Município de Peixe 

Efeito esperado Maior volume turístico e tempo de permanência médio dos turistas superior 

Benefícios 
Incremento no número de turistas que visitam o 
município de Peixe. Instalação de condições favoráveis ao 
desenvolvimento de turismo náutico  

Beneficiários População local, trade turístico e turistas 

Descrição 

O segmento de turismo náutico tem vindo a expandir-se a nível global, e no Brasil em particular. O município de Peixe apresenta 
condições ótimas para o desenvolvimento de diversas tipologias de atividades relacionadas com o segmento náutico em particular. 
Torna-se, deste modo, fundamental implementar as condições propícias para que surjam iniciativas do foro privado que explorem novas 
oportunidades de atividades turísticas relacionadas como o Rio Tocantins, no âmbito dos segmentos de aventura e ecoturismo: boia 
cross, caiaque, canoagem, fly board, jet ski, esqui aquático, kite surf, parapente, rafting, rapel, stand up paddle, tirolesa, toboágua e 
trilhas. O apoio ao empreendedorismo nestas atividades deverá respeitar a prática de turismo sustentável, contribuindo para a 
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sustentabilidade. A nível público, a presente ação prevê investimentos direcionados ao reforço da infraestrutura e equipamentos náuticos 
de qualidade elevada, tornando-se um fator diferenciador face a destinos competidores. Deste modo, o município possuirá condições 
para aumentar consideravelmente os seus indicadores turísticos: 

(i) Volume turístico; 
(ii) Tempo médio de permanência turística; 
(iii) Gasto médio turístico; 
(iv) Número de turistas internacionais.    

O investimento público nas infraestruturas existentes nos atrativos indicados servirá assim não só para melhorar as condições destes, mas 
para criar condições para que a iniciativa privada apresente projetos que providenciem as práticas turísticas de rio evidenciadas acima. O 
fomento ao empreendedorismo local é assim igualmente um dos propósitos da presente ação.    

Responsáveis pela 
execução 

ADETUC 
Responsáveis pela 
implementação/operação/
manutenção 

Prefeitura de Peixe 

Fonte de 
financiamento 

Governo do Estado / 
Prodetur 

Custo estimado US$ 91.650 
Custo estimado 
operação 

Não se aplica 

Normas de 
Legislação 
Ambiental exigidas 
por lei 

NATURATINS 

Indicadores de 
acompanhamento 

Aumento da oferta no número de atividades turísticas 
relacionadas com o segmento náutico, maior volume 
turístico e tempo médio de permanência  

Fontes de verificação 
Centro de Atendimento ao Turista (CAT) e 
Sistema de Informação e Marketing (SIM) 

Relação com outras 
ações quanto ao 
cronograma 

Ação inicial 

Nível de avanço 

Projeto Básico Projeto Executivo Termo Referência Reconhecimento Retroativo 

Sim Sim Sim Sim 

Não Não Não Não 
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COMPONENTE 2 – Comercialização 

Título da Ação Desenvolvimento e implementação do Plano de Marketing Estratégico para Peixe 

Componente Comercialização Área Temática: Estratégia de Marketing 

Objetivo Desenvolver uma ferramenta norteadora do setor turístico em Peixe  

Justificativa 
A estruturação de um Plano de Marketing para Peixe torna-se fundamental para estabelecer uma estratégia clara e bem definida a longo 
prazo, que guie o crescimento do turismo na região. 

Área de 
abrangência 

Município de Peixe 

Efeito esperado 
Dotar os agentes relacionados com o trade turístico (públicos e privados) de um documento norteador a curto, médio e longo prazo. É 
esperado que os agentes turísticos beneficiem das indicações e propostas presentes no mesmo, utilizando a informação contida no 
documento para decidirem sobre o futuro do setor turístico na região.   

Benefícios Dotar os agentes turísticos de um documento norteador  Beneficiários 
Agentes do trade turístico (público e 
privado) 

Descrição 

O Plano de Marketing deverá estar assente em três áreas bem definidas: 

 Recomendação; 

 Intermediação;  

 Especialização.  
As campanhas de recomendação terão o foco em programas de fidelização no destino, trabalhando essencialmente o mercado online. A 
vertente de intermediação destina-se a reforçar o papel dos agentes de comercialização de reservas tanto online como offline. Por fim, as 
campanhas especializadas pretendem chegar a segmentos de mercado específicos, utilizando para tal canais próprios. 
No Plano de Marketing estarão definidas diversas questões relativamente à promoção do turismo em Peixe. Assim sendo, este irá conter 
o posicionamento de mercado, mercados atuais e potenciais, mercados prioritários e secundários, ações de marketing (nível municipal, 
regional e estadual), imagem a ser divulgada, os meios de comunicação mais adequados para atingir os objetivos propostos e fortalecer a 
identidade turística do município.  
Na definição do Plano de Marketing será fundamental a Estratégia de Comercialização estabelecida no âmbito do PDITS para o município 
de Peixe. 

Responsáveis pela 
execução 

ADETUC 
Responsáveis pela 
implementação/operação/
manutenção 

ADETUC 

Fonte de Governo do Estado / Custo estimado US$ 205.187 Custo estimado Não se aplica 
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financiamento Prodetur operação 

Normas de 
Legislação 
Ambiental exigidas 
por lei 

NATURANTINS e Secretarias de Meio Ambiente 

Indicadores de 
acompanhamento 

Execução do Plano de Marketing Fontes de verificação 
Centro de Atendimento ao Turista (CAT) e 
Sistema de Informação e Marketing (SIM) 

Relação com outras 
ações quanto ao 
cronograma 

Não se aplica 

Nível de avanço 

Projeto Básico Projeto Executivo Termo Referência Reconhecimento Retroativo 

Sim Sim Sim Sim 

Não Não Não Não 

 

Título da Ação Definição de ações de Marketing e promoção conjunta com o Jalapão, Serras Gerais e Palmas 

Componente Comercialização Área Temática: Promoção do destino turístico 

Objetivo Aumentar a visibilidade do município de Peixe  

Justificativa 
A existência de destinos mais consolidados e conhecidos nas proximidade de Peixe (Jalapão, Serras Gerais e Palmas) oferece a 
possibilidade de uma associação com estas regiões, de modo a Peixe aproveitar o reconhecimento que estas apresentam.   

Área de 
abrangência 

Peixe, Palmas, Serras Gerais e Jalapão 

Efeito esperado Aumento do reconhecimento de Peixe enquanto destino turístico  

Benefícios 
Incremento do fluxo de turistas que visitam Peixe, como 
consequência de um maior reconhecimento do município  

Beneficiários Agentes turísticos de Peixe 

Descrição 

A ação de definição de ações de marketing e promoção conjunta entre as Serras Gerais, Jalapão, Peixe e Palmas encontra-se relacionada 
com aquela destinada à estruturação de um Roteiro Turístico Integrado entre estas regiões. Na fase da estratégia do PDITS foi realizado 
um estudo de demanda potencial, onde os destinos Jalapão e Palmas sobressaíram como os mais reconhecidos. Nesse sentido, surgiu 
como estratégia a tomada de ações conjuntas de Peixe com estes destinos. A região das Serras Gerais foi igualmente incluída na 
estratégia devido não só à proximidade geográfica com Peixe, mas igualmente pela sua oferta turística complementar com este 
município.  
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As ações de marketing conjuntas a definir entre as diversas regiões englobarão a:  
   (i) Promoção conjunta das regiões em feiras e eventos nacionais e internacionais; 
   (ii) Criação de roteiros que incluam municípios pertencentes às regiões integrantes na ação; 
   (iii) Estruturação de pacotes de incentivos (descontos em alojamento, restaurantes, ingressos para atrativos,..) para os turistas que 
visitem as regiões do roteiro; 
    (iv) Implementação do “cartão do roteiro” que divulgue e premeie a utilização de infraestruturas turísticas por todos os municípios 
pertencentes ao roteiro 
A estruturação de ações de marketing conjuntas entre as Serras Gerais, Jalapão, Palmas e Peixe deverá ser realizada juntamente com o 
trade turístico local, de modo a definir os produtos turísticos, atrativos e atividades comercializadas no âmbito do roteiro. Este deverá ser 
um processo interativo entre todos os agentes do setor para definir uma estratégia para estas regiões. Apenas a partir da definição 
conjunta acerca dos elementos a inserir nas ações de marketing, é que deverão ser realizadas as ações definidas previamente (promoção 
conjunta, roteiros, pacotes de incentivos,…). A implementação dos roteiros deve ser precedida da elaboração dos documentos técnicos e 
instrumentos adequados para a sua comercialização.   

Responsáveis pela 
execução 

ADETUC 
Responsáveis pela 
implementação/operação/
manutenção 

ADETUC 

Fonte de 
financiamento 

Governo do Estado / 
Prodetur 

Custo estimado US$ 97.395 
Custo estimado 
operação 

Não se aplica 

Normas de 
Legislação 
Ambiental exigidas 
por lei 

Não se aplica 

Indicadores de 
acompanhamento 

Número de produtos turísticos criados em conjunto pelas 
Serras Gerais, Jalapão, Palmas e Peixe 

Fontes de verificação 
Centro de Atendimento ao Turista (CAT) e 
Sistema de Informação e Marketing (SIM) 

Relação com outras 
ações quanto ao 
cronograma 

Não se aplica 

Nível de avanço 

Projeto Básico Projeto Executivo Termo Referência Reconhecimento Retroativo 

Sim Sim Sim Sim 

Não Não Não Não 
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COMPONENTE 3 – Infraestrutura 

Título da Ação Implementação de sinalização indicativa e turística em Peixe 

Componente Infraestrutura Área Temática: 
Acessibilidade, conectividade e 
comunicação 

Objetivo 
Promover a qualificação dos acessos dos turistas aos atrativos turísticos de Peixe, bem como aos equipamentos e serviços turísticos a eles 
associados, possibilitando experiências turísticas mais seguras, padronizadas e organizadas, e o aumento do grau de autonomia dos 
turistas que, a partir de uma sinalização turística consistente, poderão optar por roteiros mais extensos. 

Justificativa 

A partir do relatório do diagnóstico estratégico da atividade turística no município de Peixe, concluiu-se que a sinalização indicativa e 
turística é muito escassa e, quando existente, encontra-se apenas na proximidade do atrativo. 
Em relação à análise da demanda turística atual, a pesquisa indicou que a divulgação de muitos atrativos (sobretudos os naturais) é feita 
oralmente, e os visitantes se queixam da falta de sinalização turística e de informações sobre os atrativos existentes na região. A 
existência de uma sinalização turística mais eficiente foi indicada com um ponto de melhoria, durante o inquérito aos turistas sobre quais 
as melhorias que deveriam ser implementadas na região.  

Área de 
abrangência 

Município de Peixe 

Efeito esperado Maior satisfação do turista face a uma experiência de melhor qualidade decorrente da facilitação do acesso aos atrativos. 

Benefícios 
Acesso facilitado e mais seguro e rápido, gerando maior 
satisfação do turista 

Beneficiários 
Turistas, atores envolvidos no setor 
turístico e população local 

Descrição 

Será realizado um estudo de campo objetivando um diagnóstico pormenorizado do atual cenário das sinalizações para acesso aos 
atrativos turísticos selecionados em todo o território de Peixe. A informação coletada em campo constará de um relatório com um 
projeto indicativo dos atrativos a serem favorecidos por esta ação, bem como indicações para a fabricação e instalação de placas e 
sinalizações. Uma vez realizado este levantamento, e tendo como diretriz as normas e definições internacionais da Organização Mundial 
do Turismo, será implementada uma série de sinalizações indicativas e turistas nos locais de acesso, pontos estratégicos e atrativos 
turísticos pré-estabelecidos a partir do supramencionado projeto. 

Responsáveis pela 
execução 

ADETUC 
Responsáveis pela 
implementação/operação/
manutenção 

ADETUC 

Fonte de CAF Custo estimado US$ 91.650 Custo estimado Não se aplica 
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financiamento operação 

Normas de 
Legislação 
Ambiental exigidas 
por lei 

Não se aplica 

Indicadores de 
acompanhamento 

Contabilização do número de turistas visitantes em 
atrativos selecionados, para medição do fluxo. 

Fontes de verificação 
Centro de Atendimento ao Turista (CAT) e 
Sistema de Informação e Marketing (SIM) 

Relação com outras 
ações quanto ao 
cronograma 

Não se aplica 

Nível de avanço 

Projeto Básico Projeto Executivo Termo Referência Reconhecimento Retroativo 

Sim Sim Sim Sim 

Não Não Não Não 
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COMPONENTE 4 – Fortalecimento Institucional 

Título da Ação Elaboração de capacitação transversal do trade turístico 

Componente Fortalecimento Institucional Área Temática: 
Capacitação e apoio a empresas, ao 
empreendedorismo e ao associativismo 

Objetivo Dotar os agentes turísticos da região de ferramentas para que possam prestar um serviço de elevada qualidade. 

Justificativa 
Há uma relação direta entre a qualidade dos serviços prestados e a percepção positiva das experiências por parte dos turistas. No 
Diagnóstico Estratégico do município de Peixe, verificou-se uma ainda escassa existência de capacitação da população local para a 
operação, gerenciamento e planejamento do turismo. Esta ação visa suprir esta lacuna. 

Área de 
abrangência 

Município de Peixe 

Efeito esperado 
Desenvolvimento do setor turístico na região, que contará com mão-de-obra especializada e profissionais capacitados para promover o 
progresso do setor, além de processos mais ágeis. Com isto, o esperado é que os turistas possuam uma avaliação mais positiva da 
globalidade da experiência turística. 

Benefícios 
Aumento do nível de excelência e profissionalismo ligado 
ao setor. Maior valor agregado às funções 
desempenhadas, com geração de renda. 

Beneficiários 

Turistas e todos os atores e agentes 
(pessoas físicas e jurídicas) que compõem o 
trade turístico de Peixe, sejam entidades 
públicas ou privadas. 

Descrição 

Estruturação de um plano de capacitação que abranja os empregados e empregadores de empreendimentos, órgãos e instituições ligados 
a subsetores pré-definidos do trade turístico. Propõe-se a realização de capacitação para os diversos subsetores que compõem o trade 
turístico através da elaboração de um plano de capacitação especializada para o setor do turismo. Pretende-se alcançar um 
aprimoramento profissional para que estes possam aumentar a qualidade do serviço oferecido, de modo a contribuir para que a 
experiência vivenciada por turistas seja incrementada, elevando o nível de satisfação dos mesmos. Para tal será fundamental o contributo 
de organizações como o SEBRAE e Universidades (UFT), com experiência comprovada em capacitação nas diversas temáticas relacionadas 
com o setor turístico. 

Responsáveis pela 
execução 

ADETUC 
Responsáveis pela 
implementação/operação/
manutenção 

SEBRAE, UFT, Prefeitura de Peixe 

Fonte de Governo do Estado / Custo estimado US$ 22.981 Custo estimado Não se aplica 
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financiamento Prodetur operação 

Normas de 
Legislação 
Ambiental exigidas 
por lei 

Não se aplica 

Indicadores de 
acompanhamento 

Contabilização do número de turistas visitantes em 
localidades selecionadas, para medição do tempo médio 
de permanência. 

Fontes de verificação 
Centro de Atendimento ao Turista (CAT) e 
Sistema de Informação e Marketing (SIM) 

Relação com outras 
ações quanto ao 
cronograma 

Não se aplica 

Nível de avanço 

Projeto Básico Projeto Executivo Termo Referência Reconhecimento Retroativo 

Sim Sim Sim Sim 

Não Não Não Não 

 

Título da Ação Implementação de Conselho Municipal de Turismo em Peixe 

Componente Fortalecimento Institucional Área Temática: Modelos de gestão dos destinos turísticos 

Objetivo 
Estabelecer uma estratégia direcionada para o turismo no município através da implementação de um modelo de gestão que integre os 
diversos setores públicos e privados locais, visando o desenvolvimento do turismo através de ações estratégicas planejadas e executadas 
em parceira com órgãos dos níveis estadual e federal.  

Justificativa 

O Ministério do Turismo possui uma postura muito clara em relação à importância de que os municípios possuam Conselhos Municipais 
de Turismo ativos e operantes, de modo a dar prosseguimento às políticas desenhadas no âmbito público, garantindo continuidade às 
mesmas, independentemente da mudança dos gestores. Deste modo, esta ação visa preencher esta lacuna, uma vez que este órgão de 
vital importância para o turismo não se encontra em atividade em Peixe. 

Área de 
abrangência 

Município de Peixe 

Efeito esperado 
O desenvolvimento do setor do turismo e a consolidação de atividades turísticas através da construção de um espaço para diálogo acerca 
de políticas públicas e ações estratégicas voltadas ao setor, de modo a promover uma forte integração entre os atores que compõem o 
trade turístico e a população local. 
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Benefícios 

Melhor articulação do setor, possibilitando maior 
interface com a esfera pública e a população local. 
Desenvolvimento do turismo e consolidação das 
atividades turísticas, através de ações estratégicas 
pensadas conjuntamente. 

Beneficiários 
Agentes (pessoas físicas e jurídicas) que 
compõem o trade turístico da região, sejam 
entidades públicas ou privadas. 

Descrição 
Implementação de Conselho Municipal de Turismo em Peixe, a partir das orientações técnicas fornecidas pelo Ministério do Turismo. A 
constituição dos conselhos permitirá, por outro lado, fomentar de forma efetiva e constante a criação e apoio de associações em Peixe. 

Responsáveis pela 
execução 

ADETUC 
Responsáveis pela 
implementação/operação/
manutenção 

ADETUC, Prefeituras  

Fonte de 
financiamento 

Governo do Estado  Custo estimado US$ 9.575 
Custo estimado 
operação 

Não se aplica 

Normas de 
Legislação 
Ambiental exigidas 
por lei 

Não se aplica 

Indicadores de 
acompanhamento 

Número de Conselhos Municipais de Turismo ativos na 
região 

Fontes de verificação 
Centro de Atendimento ao Turista (CAT) e 
Sistema de Informação e Marketing (SIM) 

Relação com outras 
ações quanto ao 
cronograma 

Não se aplica 

Nível de avanço 

Projeto Básico Projeto Executivo Termo Referência Reconhecimento Retroativo 

Sim Sim Sim Sim 

Não Não Não Não 
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COMPONENTE 5 – Gestão Ambiental 

Título da Ação Plano de manejo turístico geral (Peixe) e para os atrativos turísticos 

Componente Gestão Ambiental Área Temática: Manejo turístico socioambiental sustentável 

Objetivo 
O objetivo do desenvolvimento dos planos de manejo é primordialmente promover um planejamento estratégico e dirigido da gestão 
socioambiental do município de Peixe e de seus principais atrativos turísticos e os recursos ambientais a estes associados.  

Justificativa 
Quando da realização do Diagnóstico Estratégico da atividade turística em Peixe, verificou-se a inexistência de um plano de manejo 
turístico geral para o município, bem como planos específicos e estudos de capacidade de carga para atrativos mais suscetíveis à 
degradação ambiental pela ação humana. Assim, a elaboração de tal plano de manejo foi considerada uma ação prioritária de melhoria. 

Área de 
abrangência 

Município de Peixe 

Efeito esperado 
Promover a exploração sustentável dos atrativos turísticos e dos recursos ambientais a este associados, objetivando a diminuição de 
impactos negativos gerados pela ação humana e a prevenção socioambiental. 

Benefícios 

Preservação das áreas e atrativos mais vulneráveis do 
município, com mitigação dos impactos negativos gerado 
pela ação antrópica, garantia da manutenção dos 
processos ecológicos e prevenção da fragilização dos 
sistemas naturais. 

Beneficiários 

População em geral, turistas e todos os 
atores e agentes (pessoas físicas e jurídicas) 
que compõem o trade turístico da região, 
sejam entidades públicas ou privadas. 

Descrição 

Elaboração de um Plano de Manejo Geral para Peixe, bem como planos de manejo e estudos de capacidade de carga específicos para os 
atrativos turísticos que ensejem a necessidade de proteção e gestão ambiental. Deste modo, será possível instituir princípios norteadores 
para o uso sustentável destes produtos, estabelecer regras de visitação e limitações à exploração e utilização dos recursos naturais ali 
contidos, alcançando assim a mitigação de impactos negativos e prevenção socioambiental. 
As regras estabelecidas definirão detalhamentos como diferentes níveis de proteção dentro da área abrangida pelo plano de manejo, a 
delimitação dos espaços destinados a utilização por turistas, áreas que deverão ter acesso restrito, infraestruturas físicas construídas ou 
mantidas, gestão dos resíduos naquela zona (águas e esgotos, lixo, etc.), entre outros. 

Responsáveis pela 
execução 

ADETUC 
Responsáveis pela 
implementação/operação/
manutenção 

ADETUC, Prefeituras 

Fonte de Governo do Estado / Custo estimado US$ 54.717 Custo estimado Não se aplica 
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financiamento Prodetur operação 

Normas de 
Legislação 
Ambiental exigidas 
por lei 

NATURANTINS e Secretarias de Meio Ambiente 

Indicadores de 
acompanhamento 

Questionários de monitoria e avaliação da efetividade do 
planejamento 

Fontes de verificação 
Centro de Atendimento ao Turista (CAT) e 
Sistema de Informação e Marketing (SIM) 

Relação com outras 
ações quanto ao 
cronograma 

Não se aplica 

Nível de avanço 

Projeto Básico Projeto Executivo Termo Referência Reconhecimento Retroativo 

Sim Sim Sim Sim 

Não Não Não Não 
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2. Avaliação dos Impactos Esperados 

Este capítulo apresenta os impactos estratégicos esperados com a implementação da ações 

elencadas como prioritárias nos Produtos 5 e 6. Tais impactos foram analisados e 

sistematizados a partir dos seus efeitos sobre o município, a região e a população local, sob 

quatro diferentes aspectos: ambiental, social, econômico e cultural.  

Respeitando-se tais parâmetros, para cada uma das ações são apresentados impactos 

negativos e positivos, tomando como base o diagnóstico previamente realizado acerca do 

território de Peixe. O objetivo desta avaliação é propiciar uma abrangente visão em relação 

aos efeitos potencialmente benéficos ou negativos que as ações prioritárias para 

desenvolvimento do turismo poderão acarretar nos domínios supracitados.  

A importância de optar-se pela sistematização dos indicadores de acordo com tais fatores 

socioeconômicos deve-se ao fato de que, desta forma, é possível entender a real dos 

desdobramentos da implementação das ações selecionadas no que tange a componentes de 

suma importância, tais como a qualidade de vida das populações, o meio ambiente, o 

patrimônio cultural e imaterial, dentre outros. 

Deste modo, tais indicadores encontram-se a seguir pormenorizados para cada uma das ações 

propostas:  
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2.1. Elaboração de modelo detalhado de inventário turístico municipal 
em Peixe 

 

Impactos Potenciais Positivos Negativos 

Ambientais 

- Criação de políticas públicas de 
proteção ao meio ambiente; 

 
- Divulgação da importância da 

exploração responsável de recursos 
naturais, norteada pela 

sustentabilidade dos mesmos; 

- Aumento da exploração não-
planejada ou não-responsável de 

atrativos naturais; 
 

- Modificação de atrativos e 
paisagens naturais; 

Sociais 

- Maior conhecimento das 
realidades locais, possibilitando 

ações de melhoria; 
 

- Inclusão social através de políticas 
públicas direcionadas; 

 
- Transmissão de novas habilidades 

e competências à comunidade, 
através de capacitações; 

- Impactos sociais decorrentes de 
um crescimento desordenado; 

 
- Aprofundamento de desigualdades 

sociais decorrente de políticas 
públicas mal implementadas e 

exclusão social; 

Econômicos 

-Maior envolvimento dos setores 
públicos e privados na região; 

 
- Ampliação dos empreendimento e 

infraestruturas, dinamizando a 
economia local; 

 
- Ampliação de oportunidades e 
geração de renda e empregos; 

- Ausência de aproveitamento da 
população local nos 

empreendimentos e práticas 
econômicas; 

Culturais 

- Maior valorização da cultura, 
artesanato e patrimônio imaterial; 

 
- Melhor utilização da cultura, 
esporte e festividades como 

atrativos; 

- Massificação ou descaracterização 
de práticas culturais locais; 
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2.2. Criação do produto turístico “Tocantins Aventura" 

 

Impactos Potenciais Positivos Negativos 

Ambientais 

- Implementação de ações 
estratégicas com foco em proteção 

ao meio ambiente; 
 

- Divulgação da importância da 
exploração responsável de recursos 

naturais, norteada pela 
sustentabilidade dos mesmos; 

 
- Criação de infraestruturas de 

impacto ambiental, como 
destinação de resíduos; 

- Aumento da exploração não-
planejada ou não-responsável de 

atrativos naturais; 
 

- Modificação de atrativos e 
paisagens naturais; 

 
- Impactos ambientais decorrentes 

do aumento excessivo do fluxo 
turístico em áreas sem a 

infraestrutura necessária; 

Sociais 

- Melhorias nas infraestruturas, 
paisagem e serviços em geral, 

beneficiando a população; 
 

- Inclusão social através de ações de 
integração; 

 
- Transmissão de novas habilidade e 

competências à comunidade, 
através de capacitações, para que 

sejam aproveitadas pelo segmento; 

- Impactos sociais decorrentes de 
um crescimento desordenado; 

 
- Aprofundamento de desigualdades 

sociais decorrente de políticas 
públicas mal implementadas e 

exclusão social; 

Econômicos 

- Geração de valor com a criação de 
um novo produto turístico; 

 
- Criação de parcerias público-

privadas e incentivo ao 
empreendedorismo e ao 

associativismo; 
 

- Ampliação de oportunidades e 
geração de renda e empregos; 

- Aumento desordenado da 
população em decorrência da 

atração de pessoas por conta de 
oportunidades econômicas; 

 
- Crescimento econômico que não 

beneficie a população local; 

Culturais 

- Maior valorização da cultura, 
artesanato e patrimônio imaterial; 

 
- Possibilidade de associação do 
produto com tradições e folclore 

locais; 
 

- Desenvolvimento do esporte na 
região; 

 
- Ampliação do orgulho regional e da 

autoestima das populações locais; 

- Massificação ou descaracterização 
de práticas culturais locais; 
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2.3. Criação do produto turístico "Conhecendo o Tropeço" 

 

Impactos Potenciais Positivos Negativos 

Ambientais 

- Preservação do Arquipélago do 
Tropeço, por via de uma maior 

tomada de consciência da 
população local;  

- A excessiva procura turística 
poderá danificar as condições 

naturais que existem atualmente; 
 

- O elevado número de ilhas (366 ao 
total) que o atrativo apresenta, 

aumenta a possibilidade da prática 
de atividades desreguladas que 

aumentem a quantidade de lixo nas 
ilhas;  

Sociais 

- Maior consciencialização para o 
carácter único e distintivo do 

Arquipélago do Tropeço; 
 

-Tomada de medidas de proteção do 
atrativo (a nível público e privado); 

- Atração de um número demasiado 
elevado de turistas ao município de 
Peixe que interfira negativamente 

com o dia-a-dia da população local;  

Econômicos 

- Dinamização da economia local, 
em geral para todo o município de 

Peixe; 
 

- Criação de novos produtos 
turísticos associados diretamente ao 

Arquipélago do Tropeço; 
 

- Aumento no número de agências, 
emprego e renda decorrente do 

aumento do fluxo de turistas 
direcionados para o Arquipélago do 

Tropeço; 

Não se aplica 

Culturais 

- Promoção de novas atividades 
culturais no município de Peixe, 

decorrente de um maior fluxo de 
turistas cujo principal motivo de 

visita é conhecer o Arquipélago do 
Tropeço; 

Não se aplica 
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2.4. Investimento e recuperação de infraestrutura turística na Lagoa do 
Romão, Praia da Tartaruga, Arquipélago do Tropeço e Ilha do 
Sossego 

Impactos Potenciais Positivos Negativos 

Ambientais 

- Implementação de ações 
estratégicas com foco em proteção 

ao meio ambiente; 
 

- Recuperação e conservação de 
aspectos ambientais e recursos 

naturais; 
 

- Criação de políticas públicas de 
proteção ao meio ambiente; 

 
- Divulgação da importância da 

exploração responsável de recursos 
naturais, norteada pela 

sustentabilidade dos mesmos; 
 

- Criação de infraestruturas de 
impacto ambiental, como 
destinação de resíduos; 

- Aumento da exploração não-
planejada ou não-responsável de 

atrativos naturais; 
 

- Modificação de atrativos e 
paisagens naturais; 

 
- Impactos ambientais decorrentes 

do aumento excessivo do fluxo 
turístico em áreas sem a 

infraestrutura necessária; 

Sociais 

- Melhorias nas infraestruturas, 
paisagem e serviços em geral, 

beneficiando a população; 
 

- Inclusão social através de ações de 
integração; 

 
- Transmissão de novas habilidades 

e competências à comunidade, 
através de capacitações, para que 

sejam aproveitadas nas ações; 

- Impactos sociais decorrentes de 
um crescimento desordenado; 

 
- Aprofundamento de desigualdades 

sociais decorrente de políticas 
públicas mal implementadas e 

exclusão social; 

Econômicos 

- Geração de valor com a 
recuperação de atrativos turísticos; 

 
- Criação de parcerias público-

privadas e incentivo ao 
empreendedorismo e ao 

associativismo; 
 

- Ampliação de oportunidades e 
geração de renda e empregos; 

- Aumento desordenado da 
população em decorrência da 

atração de pessoas por conta de 
oportunidades econômicas; 

 
- Crescimento econômico que não 

beneficie a população local; 

Culturais 

- Maior valorização da cultura, 
artesanato e patrimônio imaterial; 

 
- Possibilidade de associação da 

exploração dos atrativos com 
tradições e folclore locais; 

 
- Desenvolvimento de esportes na 

região e resgate de tradições e 
folclore locais; 

 
- Ampliação do orgulho regional e da 

autoestima das populações locais; 

- Massificação ou descaracterização 
de práticas culturais locais; 
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2.5. Estímulo ao empreendedorismo no segmento náutico 

 

Impactos Potenciais Positivos Negativos 

Ambientais 

- Implementação de ações 
estratégicas com foco em proteção 

ao meio ambiente; 
 

- Recuperação e conservação de 
aspectos ambientais e recursos 

naturais; 
 

- Criação de políticas públicas de 
proteção ao meio ambiente; 

 
- Divulgação da importância da 

exploração responsável de recursos 
naturais, norteada pela 

sustentabilidade dos mesmos; 
 

- Criação de infraestruturas de 
impacto ambiental, como 
destinação de resíduos; 

- Aumento da exploração não-
planejada ou não-responsável de 

atrativos naturais; 
 

- Modificação de atrativos e 
paisagens naturais; 

 
- Impactos ambientais decorrentes 

do aumento excessivo do fluxo 
turístico em áreas sem a 

infraestrutura necessária; 

Sociais 

- Melhorias nas infraestruturas, 
paisagem e serviços em geral, 

beneficiando a população; 
 

- Inclusão social através de ações de 
integração; 

 
- Transmissão de novas habilidades 

e competências à comunidade, 
através de capacitações, para que 

sejam aproveitadas pelo segmento; 

- Impactos sociais decorrentes de 
um crescimento desordenado; 

 
- Aprofundamento de desigualdades 

sociais decorrente de políticas 
públicas mal implementadas e 

exclusão social; 

Econômicos 

- Geração de valor com a criação de 
um novo produto turístico; 

 
- Criação de parcerias público-

privadas e incentivo ao 
empreendedorismo e ao 

associativismo; 
 

- Ampliação de oportunidades e 
geração de renda e empregos; 

- Aumento desordenado da 
população em decorrência da 

atração de pessoas por conta de 
oportunidades econômicas; 

 
- Crescimento econômico que não 

beneficie a população local; 

Culturais 

- Maior valorização da cultura e 
patrimônio imaterial; 

 
- Desenvolvimento do esporte na 

região; 
 

- Ampliação do orgulho regional e da 
autoestima das populações locais; 

- Massificação ou descaracterização 
de práticas culturais locais; 
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2.6. Desenvolvimento e implementação do Plano de Marketing 
Estratégico para Peixe 

 

Impactos Potenciais Positivos Negativos 

Ambientais 

- Promoção de um maior 
conhecimento por parte da 

população turística e local acerca da 
riqueza ambiental de Peixe; 

- Deterioração da condição 
ambiental de alguns atrativos; 

Sociais 

- Envolvimento dos diversos 
segmentos da população (trade 
turístico – público e privado - e 

população em geral) na definição de 
estratégias para o município;  

- Incremento da desigualdade entre 
população envolvida com o turismo 

e aquela que não beneficia ou 
participa no mesmo; 

Econômicos 

- Fortalecimento da imagem do 
destino; 

 
- Promoção de um posicionamento 

mais eficaz no mercado, no que 
concerne à atração dos mercados 

definidos e pretendidos para o 
município;  

 
- Obtenção de uma maior eficiência 
na comunicação para os mercados 

alvos; 
 

- Promoção de um maior número de 
oportunidades de negócio; 

 
- Aumento da arrecadação, do PIB, 

de emprego e renda; 
 

- Redução de efeitos da 
sazonalidade; 

- Crescimento turístico desregulado; 
 

- Desenvolvimento desigual dentro 
do município; 

Culturais - Incremento na divulgação da 
história e cultura locais; 

- Deterioração da infraestrutura 
relativa com os atrativos culturais 

em Peixe, decorrente de um volume 
excessivo de visitantes nos mesmos; 
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2.7. Definição de ações de Marketing e promoção conjunta com o 
Jalapão, Serras Gerais e Palmas 

 

Impactos Potenciais Positivos Negativos 

Ambientais 

- Divulgação da importância da 
exploração responsável de recursos 

naturais, norteada pela 
sustentabilidade dos mesmos; 

 
- Criação de infraestruturas de 

impacto ambiental, como 
destinação de resíduos; 

- Aumento da exploração não-
planejada ou não-responsável de 

atrativos naturais; 
 

- Modificação de atrativos e 
paisagens naturais; 

 
- Impactos ambientais decorrentes 

do aumento excessivo do fluxo 
turístico em áreas sem a 

infraestrutura necessária; 

Sociais 

- Melhorias nas infraestruturas, 
paisagem urbana e serviços em 

geral, beneficiando a população; 
 

- Inclusão social através de políticas 
públicas direcionadas; 

 
- Transmissão de novas habilidades 

e competências à comunidade, 
através de capacitações; 

- Impactos sociais decorrentes de 
um crescimento desordenado; 

 
- Aprofundamento de desigualdades 

sociais decorrente de políticas 
públicas mal implementadas e 

exclusão social; 
 

- Descaracterização da sociedade 
por influências externas; 

Econômicos 

- Melhor posicionamento do 
agrupamento face ao mercado; 

 
- Redução de dependência da 

sazonalidade; 
 

- Aumento da arrecadação e do PIB; 
 

- Criação de novos produtos 
turísticos; 

 
- Criação de parcerias público-

privadas e incentivo ao 
empreendedorismo e ao 

associativismo; 
 

- Ampliação de oportunidades e 
geração de renda e empregos; 

- Ausência de aproveitamento da 
população local nos 

empreendimentos e práticas 
econômicas; 

 
- Aumento desordenado da 

população em decorrência da 
atração de pessoas por conta de 

oportunidades econômicas; 
 

- Crescimento econômico que não 
beneficie a população local; 

Culturais 

- Possibilidade de divulgação 
conjunta da cultura regional; 

 
- Maior valorização da cultura, 

artesanato e patrimônio imaterial; 
 

- Ampliação do orgulho regional e da 
autoestima das populações locais; 

- Introdução de novos costumes à 
população tradicional, ensejando 

conflitos; 
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2.8. Implementação de sinalização indicativa e turística em Peixe 

 

Impactos Potenciais Positivos Negativos 

Ambientais 

- Maior conhecimento do território; 
 

- Ordenamento e classificação dos 
atrativos; 

- Aumento da exploração não-
planejada ou não-responsável de 

atrativos naturais; 
 

- Modificação de atrativos e 
paisagens naturais; 

 
- Impactos ambientais decorrentes 

do aumento excessivo do fluxo 
turístico em áreas sem a 

infraestrutura necessária; 

Sociais 

- Melhorias nas infraestruturas, 
paisagem urbana e serviços em 

geral, beneficiando a população; 
 

- Maior segurança para a população; 

- Impactos sociais decorrentes de 
aumento desordenado do fluxo 

turístico; 

Econômicos 

- Melhor posicionamento do destino 
turístico face ao mercado; 

 
- Aumento do fluxo turístico e da 
receita gerada pelas atividades 

turísticas;  

Não se aplica 

Culturais Não se aplica Não se aplica 
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2.9. Elaboração de capacitação transversal do trade turístico 

 

Impactos Potenciais Positivos Negativos 

Ambientais 

- Construção de um conhecimento 
acerca da importância da exploração 

responsável de recursos naturais, 
norteada pela sustentabilidade dos 

mesmos; 
 

- Melhorias na gestão ambiental 
devido à capacitação de gestores e 

atores locais; 
 

- Maior conhecimento do território 
e de leis ambientais; 

Não se aplica 

Sociais 

- Inclusão social; 
 

- Transmissão de novas habilidades 
e competências à comunidade; 

 
- Melhorias na gestão devido à 

capacitação de gestores e atores 
locais, trazendo benefícios a toda a 

população; 

- Oportunidades direcionadas 
apenas a quem atende a 

qualificações, excluindo parte da 
população; 

Econômicos 

- Ampliação de oportunidades e 
geração de renda e empregos; 

 
- Melhor posicionamento do destino 
turístico face ao mercado, devido ao 

incremento na qualidade dos 
serviços; 

 
- Dinamização da economia local, 
com potencial criação de novas 
atividades turísticas e serviços; 

 
- Incentivo ao empreendedorismo: 

 
- Criação de parcerias público-

privadas e incentivo ao 
empreendedorismo e ao 

associativismo; 

- Oportunidades direcionadas 
apenas a quem atende a 

qualificações, excluindo parte da 
população; 

Culturais 

- Ampliação do orgulho regional e da 
autoestima das populações locais; 

 
- Transmissão de conhecimentos e 

valorização da cultura, artesanato e 
patrimônio imaterial; 

 
- Melhorias na gestão da cultura e 

patrimônio devido à capacitação de 
gestores e atores locais; 

- Massificação ou descaracterização 
de práticas culturais locais; 
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2.10.Implementação de Conselho Municipal de Turismo em Peixe 

 

Impactos Potenciais Positivos Negativos 

Ambientais 

- Criação de políticas públicas de 
proteção ao meio ambiente; 

 
- Implementação de ações 

estratégicas com maior reflexão e 
foco em proteção ao meio 

ambiente; 
 

- Divulgação da importância da 
exploração responsável de recursos 

naturais, norteada pela 
sustentabilidade dos mesmos; 

 
- Melhorias na gestão ambiental, 

que torna-se mais estratégica; 

- Ausência de consenso entre os 
membros em relação às questões 

ambientais; 
 

- Falta de representatividade de 
alguns setores no Conselho; 

Sociais 

- Inclusão social através de políticas 
públicas direcionadas; 

 
- Participação de diversos setores da 

sociedade na formulação de 
políticas; 

 
- Maior conhecimento das 

realidades locais, possibilitando 
ações de melhoria; 

- Falta de representatividade de 
alguns setores no Conselho; 

 
- Aprofundamento de desigualdades 

sociais decorrente de políticas 
públicas mal implementadas e 

exclusão social; 

Econômicos 

- Integração entre os diversos 
setores locais; 

 
- Maior integração entre as esferas 

públicas e privadas; 
 

- Formulação de estratégias para o 
desenvolvimento econômico do 

município; 
 

- Melhor posicionamento do destino 
turístico face ao mercado, devido a 

estratégias e integrações; 

- Falta de representatividade de 
alguns setores no Conselho; 

Culturais 
- Elaboração de políticas 

direcionadas para a valorização da 
cultura e do patrimônio; 

- Falta de representatividade de 
alguns setores no Conselho; 
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2.11.Plano de manejo turístico geral (Peixe) e para os atrativos turísticos 

 

Impactos Potenciais Positivos Negativos 

Ambientais 

- Estabelecer limitações à 
exploração e utilização dos recursos 

naturais;  
 

- Conservação de aspectos 
ambientais e culturais; 

 
- Maior conhecimento do território 

e de leis ambientais; 
 

- Criação de políticas públicas de 
proteção ao meio ambiente; 

 
- Divulgação da importância da 

exploração responsável de recursos 
naturais, norteada pela 

sustentabilidade dos mesmos; 
 

- Criação de infraestruturas de 
impacto ambiental, como 
destinação de resíduos; 

- Ausência da contribuição de alguns 
grupos e segmentos da sociedade 

na elaboração dos planos de 
manejo; 

Sociais 

- Maior conhecimento das 
realidades locais, possibilitando 

ações de melhoria; 
 

- Melhorias nas infraestruturas, 
paisagem urbana e serviços em 

geral, beneficiando a população; 

- Falta de representatividade de 
alguns setores na elaboração dos 

planos, resultando em algum tipo de 
exclusão; 

 
- Aprofundamento de desigualdades 

sociais decorrente de políticas 
públicas mal implementadas e 

exclusão social; 

Econômicos 

- Maior integração entre as esferas 
públicas e privadas; 

 
- Melhor posicionamento do destino 
turístico face ao mercado, devido a 

avanço na qualidade ambiental; 

Não se aplica 

Culturais 

- Conservação de aspectos 
ambientais e culturais; 

 
- Transmissão de conhecimentos e 

valorização da cultura, artesanato e 
patrimônio imaterial; 

 
- Melhorias na gestão da cultura e 

patrimônio devido à capacitação de 
gestores e atores locais; 

- Falta de representatividade de 
alguns setores na elaboração dos 

planos, resultando em algum tipo de 
exclusão; 



Plano de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável 

Proposta Preliminar do PDTIS para Peixe  

 

  

Definição de Mecanismos de Feedback 



Plano de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável 

Proposta Preliminar do PDTIS para Peixe  

 
 

37 

3. Definição de Mecanismos de Feedback 

O presente capítulo tem como propósito apresentar os mecanismos de acompanhamento e 

avaliação, tanto para as ações definidas no âmbito do PDITS para o município de Peixe 

(Indicadores de Impacto) como para o PDTIS (Indicadores de Realização):  

 Indicadores de impacto - servem para aferir o efeito da implementação das ações 

definidas no PDITS, quer o impacto mais imediato quer os efeitos e implicações que 

decorrerão a longo prazo. Estes indicadores têm o objetivo de fornecer uma visão 

global da evolução preconizada para a atividade turística nesta região do estado de 

Tocantins.  

 Indicadores de realização – pretendem medir o nível de execução do  PDITS 

propriamente dito, nomeadamente no que concerne ao correto alinhamento com a 

estratégia definida, assim como o cumprimento das linhas de orientação e objetivos 

definidos;  

Os indicadores de realização referem-se à realização de ações periódicas de verificação de uma 

correta implementação do PDITS, garantindo uma ampla participação de agentes públicos e 

privados.  

Para tal, é proposta no âmbito do PDITS a realização de duas consultas públicas com 

coordenação do ADETUC, sendo realizadas: (i) no terceiro ano da execução do PDITS, de modo 

a apresentar os resultados parciais das ações já realizadas e aferir junto da população em geral 

e dos agentes pertencentes ao trade turístico dos impactos parciais da implementação do 

mesmo (através de aplicação de questionários aos participantes; (ii) no quinto e ano final de 

execução do PDITS, a realização de uma audiência pública final para avaliação geral do PDITS, 

com o intuito de apresentar as ações efetuadas no âmbito do PDITS.  

A efetivação de reuniões periódicas com a participação dos conselhos municipais de turismo, a 

serem efetivados como resultado do PDITS é, de igual modo, uma medida proposta para medir 

o grau de impacto que é expectável que a implementação do plano seja eficaz.  

Deste modo, os mecanismos de feedback, compostos pela dupla tipologia de indicadores 

apresentada, permitirão efetuar um monitoramento da evolução do turismo na região. Para 

cada indicador serão apresentados os atores envolvidos, assim como a linha de base e a meta 

proposta, quando aplicável.    
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Tabela 2. Linhas de Base para o município de Peixe 

Indicadores Meta Unidade de 
Medida 

Fórmula de 
Cálculo/Fonte 

Linha de 
Base 

Atores 

Indicadores de Impacto  

Existência de inventário 
turístico municipal 
completo 

1 Unidade 
Fonte: Prefeitura e 

Secretaria de Turismo 
de Peixe 

Inexistente ADETUC 

Classificação de “C” ou 
superior no Mapa de 
Turismo Brasileiro para 
Peixe 

1 Unidade 
Fonte: Mapa do 

Turismo Brasileiro 
0 ADETUC 

Gasto médio por turista 604 
(+25%) 

Reais 
Fonte: Pesquisa de 

demanda 
483 ADETUC 

Número médio de 
pernoites no destino 

4,8 
(+100%) 

Unidade 
Fonte: Pesquisa de 

demanda 
2,4 ADETUC 

Total de equipamentos 
e serviços turísticos 
registrados no 
CADASTUR 

20 
(+250%) 

Unidade 
Fonte: serviços do 
Cadastur (website) 

8 ADETUC 

Total de equipamentos 
e serviços turísticos 
existentes 

32 
(+50%) 

Unidade 
Fonte: Prefeitura e 

Secretaria de Turismo 
de Peixe 

21 ADETUC 

Total de leitos 
disponíveis 

423 
(+50%) 

Unidade 
Fonte: Entrevistas aos 

estabelecimentos 
282 ADETUC 

Existência de Centros de 
Atendimento ao Turista 
(CAT) em Peixe 

1 Unidade 
Fonte: Prefeitura e 

Secretaria de Turismo 
de Peixe 

Inexistente ADETUC 

Existência de conselho 
municipal de turismo 
em Peixe 

1 Unidade 
Fonte: Prefeitura e 

Secretaria de Turismo 
de Peixe 

Inexistente ADETUC 

Sistema de Informação 
e Marketing (SIM) 

Irá recolher informação estatística turística e 
relevante em tempo real (incluindo dados sobre 

satisfação do turista), por via eletrónica 
Inexistente ADETUC 

Indicadores de Realização 

Indicador Ano Inicial Ano Final 

Realização de reuniões periódicas (2 vezes por ano), com a participação 
dos conselhos municipais de turismo, para avaliação da implementação 
do PDITS  

2 5 

Realização de audiência pública para aferição de resultados parciais e 
finais da execução do PDITS 

3 5 

Fontes: Diversas, indicadas no P2 – Diagnóstico para o município de Peixe 
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